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VOORWOORD VAN MARIO MONTI

 

Lid van de Commissie belast met het mededingingsbeleid

 

Inleiding

 

In menig opzicht was 2000 een cruciaal jaar voor het mededingingsbeleid.

Er doet zich een snelle ontwikkeling voor in de manier waarop bedrijven zaken doen en met elkaar
concurreren en de mededingingsautoriteiten moeten op deze veranderingen inspelen. In 2000 werd
vooral gewerkt aan de aanpassing van het mededingingsbeleid aan de nieuwe sociale en economische
omgeving. Een ander belangrijk aspect was de voorbereiding van het mededingingsbeleid op de
uitdagingen die op ons afkomen.

Toen ik mijn huidige functie opnam, was ik me ervan bewust dat de handhaving van de mededinging
geen statisch gegeven is. Ik heb me toen ook voorgenomen om ons beleid te verbeteren op een aantal
punten die voor mij van cruciaal belang zijn: consumenten beter bij concurrentiezaken betrekken; meer
transparantie in ons beleid, met name inzake overheidssteun; modernisering van onze regels, mede door
een betere integratie van economische argumenten in het regelgevend kader, en, als laatste punt, meer
aandacht voor de internationale dimensie van de mededinging.

Bij de presentatie van deze editie van het Verslag over het mededingingsbeleid zou ik de nadruk willen
leggen op de vooruitgang die er op deze punten werd geboekt.

 

Mededingingsbeleid en consumenten

 

Bij diverse gelegenheden heb ik uiting gegeven aan mijn bezorgdheid over het feit dat consumenten
onvoldoende op de hoogte zijn van de effecten van het mededingingsbeleid op hun welvaart. Men
begrijpt doorgaans wel dat dankzij het mededingingsbeleid de economie in het algemeen beter kan
presteren, maar de meest merkbare effecten — de gevolgen voor de consumenten — worden vaak uit het
oog verloren. In het kader van het mededingingsbeleid moeten de consumenten beter geïnformeerd
worden, maar moet er ook meer rekening met hen worden gehouden en moeten ze ook directer bij
concurrentiezaken worden betrokken. Dit helpt het zwaartepunt van het mededingingsbeleid te
verschuiven naar initiatieven die uiteindelijk ten goede komen aan de belangen van consumenten.

 

Europese dagen van de concurrentie

 

Mijn inspanningen in dit verband hebben geleid tot een aantal concrete initiatieven. Het belangrijkste
was het besluit om, in samenwerking met het Europees Parlement, elk halfjaar een Europese dag van de
concurrentie te houden in het land dat het voorzitterschap van de Raad bekleedt. Doel van een dergelijke
dag is het publiek te informeren over de voordelen die het mededingingsbeleid voor hen kan opleveren,
zoals lagere prijzen, gevarieerd aanbod en een betere kwaliteit van producten en diensten. Ook dient een
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dergelijke dag om te luisteren naar de opmerkingen en zorgen van de consumenten in verband met
markten voor bepaalde goederen en diensten.

De eerste Europese dag van de concurrentie vond plaats op 9 juni in Lissabon, de tweede op 17 oktober in
Parijs. Deze conferenties stonden open voor alle belangstellenden, in het bijzonder voor individuele
consumenten en consumentenorganisaties. Het debat betrof vraagstukken en sectoren die voor de consument
van groot belang zijn — zoals de liberalisering van de telecomsector en de concentratiebeweging in de
detailhandel — ook al lag de nadruk soms meer op „consumentenbescherming” dan op zuivere
concurrentievraagstukken. Ik hoop dat mettertijd de Europese dag van de concurrentie een vast forum wordt
waar met de consumentenorganisaties van gedachten kan worden gewisseld over belangrijke aspecten van het
mededingingsbeleid. Zo zouden de burgers niet alleen het mededingingsbeleid beter gaan begrijpen, maar het
zou de mededingingsautoriteiten ook helpen om mogelijke concurrentieverstorende praktijken op het spoor te
komen en om gebruik te maken van de marktervaringen van de consumenten.

 

Impact van individuele beschikkingen op de consument

 

In onze persberichten en publicaties hebben we, naast enkele ad-hocinitiatieven, ook geprobeerd de
nadruk te leggen op het belang van individuele beschikkingen voor de consument. In dit verslag hebben
we ervoor gekozen een beperkt aantal beschikkingen te bespreken, die goed kunnen illustreren hoe het
mededingingsbeleid de consumenten ten goede komt.

Klachten van consumenten hebben in de zaak 

 

Opel Nederland

 

 de Commissie ertoe aangezet een
onderzoek te voeren naar praktijken waarbij parallelhandel in motorvoertuigen werd beperkt. De
desbetreffende beschikking bevestigt andermaal dat consumenten het recht hebben zonder enige
belemmering een auto te kopen in lidstaten waar de prijzen lager liggen. Deze zaak is belangrijk omdat
hieruit blijkt dat consumenten niet alleen passief baat hebben bij het mededingingsbeleid, maar ook
aanleiding kunnen geven voor het optreden van de Commissie.

In de zaak 

 

Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport

 

 ging het om de betrekkelijk nieuwe markt voor
abonneetelevisierechten voor voetbalwedstrijden. In die zaak is de Commissie opgetreden om een eind te
maken aan een overeenkomst waarin prijzen werden vastgesteld voor het uitzenden van
voetbalwedstrijden in Spanje. Als gevolg daarvan hebben bepaalde kabelexploitanten hun prijzen
aanzienlijk verlaagd en vervolgens verlaagde ook de exploitant van het Spaanse digitale, terrestrische net
de prijzen voor 

 

pay-per-view

 

-voetbaluitzendingen met 50 %. Consumenten krijgen bovendien een
ruimere keuze: voetbalrechten die voorheen enkel verkrijgbaar waren voor digitale satellietexploitanten,
zijn nu ook toegankelijk voor andere omroeporganisaties. Daardoor is er nu een groot aantal
voetbaluitzendingen te ontvangen via de drie digitale transmissiesystemen (satelliet, terrestrisch en
kabel).

Maar ook in fusiezaken, die niet tot de directe zorg van consumenten lijken te behoren, kan het
mededingingsbeleid een belangrijke invloed hebben op hun welvaart. In de zaak betreffende de fusie
tussen 

 

TotalFina

 

 en 

 

Elf Aquitaine

 

 werd de operatie goedgekeurd onder de voorwaarde dat de transport-
en opslaginstallaties werden afgestoten, zodat er concurrentie bleef bestaan op de detailhandelsmarkt
voor huisbrandolie en LPG. Hierdoor bleven de prijzen onder aanhoudende, neerwaartse druk staan. Op
de markt voor motorbrandstof op autosnelwegen zal door de geëiste afstoting van 70 tankstations een
grote detailhandelaar (Carrefour) tot de markt kunnen toetreden, hetgeen niet alleen moet leiden tot meer
prijsconcurrentie, maar ook tot meer concurrentie aangaande de levering van extra diensten aan
consumenten.
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Meer transparantie in het mededingingsbeleid

 

Betere informatie voor de consumenten past in het meer algemene streven naar transparantie ten opzichte
van de burgers. In dit verband blijf ik geregeld contact hebben met het Europees Parlement, om de
democratische vertegenwoordiging van de Europese burgers voortdurend op de hoogte te houden van de
meest recente ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsbeleid.

 

Register en scorebord voor overheidssteun

 

Transparantie beantwoordt niet alleen aan de algemene eis dat het beleid van de Gemeenschap de toets
der kritiek moet kunnen doorstaan, maar kan ook helpen om dit beleid efficiënter te maken. Ik denk
daarbij met name aan de mogelijkheden om, dankzij meer transparantie, te komen tot een grotere
bewustwording van het belang van de toepassing van de strikte controleregels van de Unie en tot een
versterking van het proces van beoordeling door gelijken. Met deze doelstellingen voor ogen heeft de
Commissie op de EU-server Europa al een openbaar register geopend, en zal zij een scorebord voor
overheidssteun uitbouwen, dat eveneens via Internet zal kunnen worden geraadpleegd. Het register bevat
feitelijke informatie over alle beschikkingen die de Commissie sinds januari 2000 heeft gegeven op het
gebied van overheidssteun en is sinds maart 2001 on line te raadplegen. In juli 2001 zal het scorebord
klaar zijn en daar zal men een gedetailleerde beoordeling kunnen vinden van de situatie in de EU op het
gebied van overheidssteun.

Deze initiatieven maken het systeem transparanter en sluiten ook aan bij de oproep die de Europese Raad
van Stockholm richtte aan de lidstaten om naar een daling van hun totale overheidssteun in verhouding
tot het BBP toe te werken.

 

Mededeling betreffende corrigerende maatregelen in het kader van concentratieprocedures

 

Ik zou nog een ander initiatief willen vermelden dat moet resulteren in grotere transparantie van ons
beleid, ditmaal op het gebied van de concentratiecontrole. In december heeft de Commissie een
mededeling goedgekeurd over corrigerende maatregelen die partijen bij een concentratie kunnen
voorstellen, zodat door een bepaalde operatie opgeroepen mededingingsbezwaren kunnen worden
weggenomen. De Commissie is de eerste mededingingsautoriteit die dergelijke richtsnoeren
bekendmaakt of over dit onderwerp advies geeft. De mededeling wil een duidelijke en objectieve
uiteenzetting bieden van de administratieve en inhoudelijke beginselen waarop de Commissie zich
baseert bij haar beoordeling van corrigerende maatregelen en is het resultaat van uitgebreid overleg met
de lidstaten, het bedrijfsleven en de juridische sector. Ik geloof dat dit een belangrijke ontwikkeling is,
met name in verband met het feit dat alleen al in de afgelopen twee jaar de Commissie in zo’n 50 zaken
heeft ingestemd met verbintenissen inzake corrigerende maatregelen die de partijen bij een concentratie
hadden voorgesteld, vooraleer de operaties te laten doorgaan.

 

Modernisering van de concurrentieregels

 

De actualisering van onze regels en procedures die thans gaande is, is ingegeven door de noodzaak om de
handhaving van het EG-mededingingsrecht te versterken in de gehele Europese Unie. We geloven dat
voor het bereiken van dit einddoel een vereenvoudiging van procedures nodig is, een meer economische
benadering bij de beoordeling van zaken en een grotere rol van nationale mededingingsautoriteiten en
nationale rechtbanken bij de toepassing van het EU-mededingingsrecht.
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Vorig jaar had ik al de kans — onder meer in mijn voorwoord bij het verslag over het mededingingsbeleid
— om te rapporteren over dit ambitieuze hervormingsproces. Hieraan is in 2000 verder gewerkt, hetgeen
leidde tot een tastbare en, naar ik mag hopen, gunstige vooruitgang.

 

Hervorming van de regels voor de toepassing van de artikelen 81 en 82

 

Na het brede debat dat werd ingezet door de publicatie van het witboek uit 1999, kon de Commissie op
27 september 2000 een voorstel voor een nieuwe verordening goedkeuren die Verordening nr. 17 uit
1962 moet vervangen. Ik geloof dat dit kan worden omschreven als het belangrijkste wetgevende
initiatief in Europa op het gebied van de mededinging sinds de goedkeuring van de
concentratieverordening in 1989. Het verheugt me bijzonder dat de hoofdlijnen van dit voorstel op de
steun konden rekenen van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, zonder hier het
advies te vergeten van diverse betrokkenen, zoals de deskundigen van de mededingingsautoriteiten in de
lidstaten en de EVA, van academici en mensen uit de praktijk en van het grote publiek. Ik hoop dat deze
vruchtbare samenwerking en het nuttige werk van het Europees Parlement en de Raad kunnen blijven
doorgaan zodat de hervorming in 2001 kan worden goedgekeurd.

 

Verticale en horizontale overeenkomsten

 

De werkzaamheden in verband met verticale overeenkomsten resulteerden op 22 december 1999 in
de goedkeuring van een nieuwe groepsvrijstellingsverordening. Als aanvulling hierop werden op
24 mei 2000 richtsnoeren inzake verticale beperkingen goedgekeurd. Deze richtsnoeren kunnen
ondernemingen helpen na te gaan of overeenkomsten die niet onder de verordening vallen,
verenigbaar zijn met de Verdragsregels. Later dat jaar, op 29 november 2000, keurde de Commissie
nieuwe verordeningen goed in verband met groepen specialisatieovereenkomsten en onderzoeks- en
ontwikkelingsovereenkomsten. Voorts werden ook richtsnoeren bekendgemaakt aangaande de
toepassing van artikel 81 van het Verdrag ten aanzien van een groter aantal categorieën horizontale
samenwerkingsovereenkomsten. Terwijl de nieuwe verordeningen twee bestaande groepsvrijstel-
lingsverordeningen vervangen, is de werkingssfeer van de richtsnoeren aanzienlijk ruimer dan de
voorgaande mededelingen en strekken zij zich uit over een grotere kring van de meest voorkomende
horizontale overeenkomsten.

Dit geheel van verordeningen en richtsnoeren inzake verticale en horizontale overeenkomsten vormt een
alomvattend kader voor de toepassing van de mededingingsregels op het overgrote deel van
overeenkomsten tussen ondernemingen. Een en ander komt ook tegemoet aan het voornemen om bij de
beoordeling van concurrentiezaken economische argumenten meer te laten meespelen, de economische
spelers een beter inzicht te geven in concurrentiethema’s en -concepten, en ondernemingen te bevrijden
van drukkende administratieve verplichtingen.

Verder valt op hoe we dit jaar al de vruchten konden plukken van deze nieuwe aanpak. Het aantal
aanmeldingen daalde met bijna 40 % ten opzichte van vorig jaar, ongetwijfeld als gevolg van de
nieuwe regels inzake verticale en horizontale overeenkomsten. Daarnaast werd bijna 30 % van de
nieuwe zaken ambtshalve geopend, tegenover slechts 20 % in 1999. Deze ontwikkelingen liggen
volledig in de lijn van de nieuwe beleidsdoelstelling om standaardovereenkomsten af te handelen
via regelgevende maatregelen, waarbij de beschikbare middelen worden ingezet om een meer pro-
actief beleid te voeren en om ons te concentreren op de gevaarlijkste concurrentieverstorende
gedragingen.
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De internationale dimensie van het mededingingsbeleid

Economische en technologische factoren zorgen, samen met politieke ontwikkelingen zoals de uitbreiding
van de EU, voor een steeds toenemende integratie van internationale markten. Dit proces moet van nabij
worden gevolgd en gestuurd.

De uitbreiding van de Europese Unie heeft diepgaande sociale en politieke gevolgen en het is onze
opdracht de voorwaarden te creëren om daarvan een succes te maken, zonder het acquis communautaire
te ondergraven. Terzelfder tijd doet de globalisering van de markten — die het potentieel in zich draagt
voor uitbreiding en verspreiding van economische welvaart — de bezorgdheid toenemen dat zulks in het
belang is van de sterkere spelers en ten koste gaat van met name consumenten en minder ontwikkelde
landen. Het mededingingsbeleid kan ertoe bijdragen dat op internationaal niveau misbruiken worden
bestreden en een kader voor gezonde marktwerking wordt gecreëerd.

Uitbreiding

Nu de Commissie in november het strategiedocument voor de uitbreiding heeft bekendgemaakt, wordt
van de EU verwacht dat zij de situatie in de kandidaat-lidstaten beoordeelt in de tweede helft van 2001,
om het hoofdstuk concurrentie voorlopig af te sluiten wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

De EU heeft steeds het standpunt verdedigd dat de kandidaat-lidstaten slechts in aanmerking komen voor
toetreding indien hun bedrijven en overheden ruim vóór de toetreding vertrouwd zijn geraakt met de
toepassing van een mededingingsbeleid dat vergelijkbaar is met dat in de Gemeenschap. Aan deze eis
moet voldaan zijn om ervoor te zorgen dat de economische spelers in de kandidaat-lidstaten stand
kunnen houden tegen de concurrentiedruk die van de interne markt zal uitgaan wanneer, na de toetreding,
het acquis communautaire inzake de mededinging integraal en rechtstreeks van toepassing zal zijn.

Dit brengt me tot een meer algemene opmerking over de rol van het mededingingsbeleid. Ik ben ervan
overtuigd dat krachtige handhaving van het mededingingsbeleid een essentieel onderdeel is van een goed
functionerende markteconomie en het is duidelijk een centraal onderdeel van de interne markt in de
Europese Unie. Uit ervaring weten we dat ondernemingen geleerd hebben de regels na te leven en dat
consumenten zich in toenemende mate bewust worden van de voordelen van een dergelijk beleid. Wil de
integratie van kandidaat-lidstaten in de Unie slagen, dan moeten deze landen ook een „concurrentiecultuur”
ontwikkelen. Nu de toetreding nadert, wordt het steeds dringender en noodzakelijker om ook in de
kandidaat-lidstaten de ontwikkeling van een dergelijke cultuur te stimuleren.

Dit jaar hebben we bijzondere inspanningen geleverd om de kandidaat-lidstaten te helpen aan deze
vereisten te voldoen. Niet alleen kregen de mededingingsautoriteiten in de kandidaat-lidstaten dagelijkse
technische bijstand, maar ook hebben we intensieve gezamenlijke opleidingssessies georganiseerd op het
gebied van antitrustregels en overheidssteun. Voorts vonden in de kandidaat-lidstaten ook jaarlijkse
conferenties plaats tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten om deze landen te helpen zich
voor te bereiden op de toetreding.

Als we kijken welke weg de kandidaat-lidstaten hebben afgelegd, dan vallen daarbij twee belangrijke
punten op.

In de eerste plaats is er een verschil wat betreft overheidssteun en antitrustzaken. Terwijl de meeste
kandidaat-lidstaten al een antitrustregime hebben dat functioneert, ontbreekt meestal nog degelijke
regelgeving inzake overheidssteun. De kandidaat-lidstaten die nog niet het vereiste juridische kader of
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administratieve structuren voor het toezicht op overheidssteun hebben gecreëerd, moeten zulks nu
onverwijld doen.

Daarnaast gaapt er een kloof tussen het juridische kader en de concrete toepassing ervan. Met name de
situatie op het gebied van overheidssteun baart ons zorgen. Diverse kandidaat-lidstaten maken met name
gebruik van onverenigbare fiscale steunregelingen om buitenlandse investeringen aan te trekken of om
niet-levensvatbare bedrijven in leven te houden. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de
toetredingsonderhandelingen, maar brengt bovendien de investeerders in een situatie van juridische en
economische onzekerheid. Voorts brengen steunregelingen die gebruikt worden om noodlijdende
bedrijfstakken in stand te houden, het risico met zich mee dat de gepaste economische herstructurering
van vitale sectoren in de economieën van de kandidaat-lidstaten in gevaar wordt gebracht, zodat deze niet
voorbereid zijn voor de interne markt.

Kortom, er is enorme vooruitgang geboekt bij de toenadering inzake regelgeving en bij het creëren van
markteconomische systemen in de kandidaat-lidstaten. Om evenwel de toetreding voor de kandidaat-
lidstaten te doen slagen en te garanderen dat onze interne markt ook na de uitbreiding goed blijft
functioneren, moet nog veel werk worden verricht.

WTO en het Internationaal Forum voor de concurrentie

De snelle globalisering van de wereldeconomie legt belangrijke — juridische en praktische —
beperkingen op aan de mogelijkheden voor een extraterritoriale toepassing van onze eigen regels. Zelfs
wanneer we over dergelijke mogelijkheden beschikken, is er toch een aantal nadelen aan verbonden: een
en ander kan leiden tot conflicten tussen, of gebrek aan samenhang met, de besluiten van buitenlandse
instanties of rechtbanken, ja zelfs tot conflicten met buitenlandse wetgeving. Het gevolg daarvan kan zijn
dat ondernemingen die op wereldschaal actief zijn, zich kunnen onttrekken aan deze regels, die essentieel
zijn om economische en sociale processen te controleren.

Het belangrijkste beleidsmiddel waarover mededingingsautoriteiten beschikken om hierop te reageren, is
het uitbouwen van netwerken en instrumenten voor global governance, die ervoor moeten zorgen dat de
internationale integratie van markten ook voor de mededinging resultaten blijft opleveren, waardoor de
globalisering economisch doeltreffender en maatschappelijk meer aanvaardbaar wordt. In dit kader is er
een belangrijke rol weggelegd voor het mededingingsbeleid — en meer bepaald voor de internationale
samenwerking inzake mededingingsbeleid — als we een afkeer van de globalisering en
protectionistische reacties willen voorkomen.

De Commissie heeft deze uitdagingen aangepakt door succesvolle samenwerkingsvormen op te zetten
met buitenlandse mededingingsautoriteiten, met name in de VS en, sinds kort, in Canada. We hebben
ook overeenstemming bereikt over de kern van een overeenkomst met Japan, die, naar verhoopt, in 2001
kan worden ondertekend. Omdat het weinig realistisch is te verwachten dat we tot dezelfde intensieve
samenwerking kunnen komen met al onze partners in de rest van de wereld, zijn we er ook van overtuigd
dat een WTO-kaderovereenkomst moet worden gesloten, die kan garanderen dat inzake mededinging
bepaalde basisbeginselen worden nageleefd.

Al deze aspecten worden besproken in het internationale deel van dit verslag. Op één initiatief zou ik hier
speciaal de aandacht willen vestigen. Het gaat om het idee om een soort breed, internationaal forum te
creëren voor de algemene bespreking van vraagstukken op het gebied van het mededingingsbeleid. Ik
ben ervan overtuigd dat uit een dergelijk forum een internationaal trefpunt kan ontstaan voor al wie
belast is met de ontwikkeling en de uitvoering van het mededingingsbeleid. Vandaag beschikken meer
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dan tachtig landen over een of andere vorm van concurrentieregelgeving (bij vele is dat pas sinds kort),
terwijl er nog meer overwegen om die in de toekomst in te voeren. Er is een duidelijke behoefte aan een
forum waar kan worden gedebatteerd over een hele waaier van thema’s in verband met het
mededingingsbeleid — inhoudelijk, systematisch of verband houdende met de handhaving. De
uiteindelijke doelstelling moet zijn om via dialoog te komen tot een maximale convergentie en consensus
tussen de deelnemers en tot een uitwisseling van ervaringen aangaande het handhavingsbeleid en de
praktijk.

In februari 2001 nam ik met een aantal gelijkgestemde, vooraanstaande mededingingsfunctionarissen en
-deskundigen deel aan een informele bijeenkomst, voor een eerste „brainstorming” over hoe we, wat
uiteindelijk het Internationaal Forum voor de concurrentie is gaan heten, zouden uitbouwen.

We spraken af dat dit forum geen nieuwe internationale instelling zou worden, en dat het enkel over een
minimale vaste infrastructuur moest beschikken, waarbij de ondersteuning vooral van de deelnemers
moest komen. In de eerste plaats moet het een forum worden voor mededingingsautoriteiten, dat echter
alle geïnteresseerden — zowel bij de overheid (bv. andere internationale organisaties) als daarbuiten (bv.
bedrijven, beroepsbeoefenaren, consumenten en academische instanties) — samenbrengt, die allemaal
betrokken kunnen worden bij het forum, hetzij als deelnemers, hetzij als „facilitators”.

Ik wil er nog aan toevoegen dat dit forum niet bedoeld is als een alternatief voor een multilateraal kader inzake
concurrentieregels dat binnen de WTO totstandkomt. Integendeel, het past in een tweesporenbeleid, dat
wederzijds wordt versterkt bij het nastreven van dezelfde einddoelstellingen van het mededingingsbeleid.

Het internationale forum, maar ook een WTO-mededingingsovereenkomst zullen — volgens mij — in
het bijzonder ten goede komen aan de ontwikkelingslanden. Afgesloten en ondoorzichtige markten en
het ontbreken van reële concurrentie tussen ondernemingen vormen obstakels voor economische groei in
een groot deel van de ontwikkelingslanden. Het nastreven van een krachtdadig mededingingsbeleid door
ontwikkelingslanden moet een belangrijk onderdeel zijn van alle economische hervormingen waarmee
men de groei wil bevorderen: het stimuleert de concurrentiepositie van bedrijven door efficiëntie en
innovatie te belonen, waardoor investeringen worden aangetrokken.

Conclusie

Tot dusver heb ik een aantal initiatieven belicht op terreinen die volgens mij vandaag de prioriteiten
vormen voor het mededingingsbeleid. Geen van deze initiatieven zou echter mogelijk zijn geweest
zonder de toewijding en de deskundigheid van de diensten van het directoraat-generaal Concurrentie. Ik
zou hier mijn oprechte waardering willen uitdrukken voor het zware werk dat ze het afgelopen jaar
hebben verricht.

Concluderend, door de processen van economische integratie en liberalisatie komen geweldige
marktkrachten vrij. Deze krachten kunnen ontwrichtend werken, maar ze kunnen ook een positieve rol
spelen wanneer ze worden aangewend ten behoeve van een groter maatschappelijk welzijn. Het
mededingingsbeleid levert een actieve bijdrage om deze processen te beheersen, maar dit beleid kan pas
uitwerking hebben wanneer er op alle niveaus een „concurrentiecultuur” groeit. Daarom is het belangrijk
dat de consument nauwer betrokken wordt, dat er meer transparantie komt en dat de internationale
samenwerking wordt versterkt. Ik ben er vast van overtuigd dat de Commissie, dankzij het werk dat op
deze terreinen is uitgevoerd en dankzij de modernisering van ons regelgevend kader, beter toegerust is
om de veranderende behoeften van de maatschappelijke en economische omgeving aan te pakken.
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INLEIDING

1. Het mededingingsbeleid vormt een van de pijlers van de actie van de Europese Commissie op
economisch gebied. Deze actie is gebaseerd op het in het Verdrag onderschreven beginsel van „een
openmarkteconomie met vrije mededinging”. Dit onderkent de fundamentele rol van de markt en van
mededinging bij het garanderen van het welzijn van de consument, het stimuleren van een optimale
toewijzing van middelen, en bij het toekennen van de juiste stimulansen aan economische subjecten om
een productieve doelmatigheid, kwaliteit en innovatie na te streven. Het beginsel van een
openmarkteconomie impliceert echter geen houding van onvoorwaardelijk vertrouwen in, of wellicht
onverschilligheid ten opzichte van de werking van de marktmechanismen; integendeel, het vereist een
voortdurende waakzaamheid om deze mechanismen te behouden. Dit is met name het geval in de huidige
situatie waarin markten zich in een snel tempo ontwikkelen en steeds meer geïntegreerd raken op
mondiaal niveau. Bovendien gaf de evaluatie van de strategie voor de interne markt 2000, die op 3 mei
werd goedgekeurd, op Europees niveau een nieuwe aanzet tot het scheppen van een regelgevend en
institutioneel kader ter stimulering van innovatie, investeringen en economische efficiëntie ¥1∂. Als een
van de doelstellingen is in de strategie ook het bevorderen van concurrentie door verbetering van het
ondernemingsklimaat vastgelegd.

2. Zowel technologische ontwikkelingen als beleidsinitiatieven geven opnieuw vorm aan het
economische milieu. Economieën zijn in toenemende mate gebaseerd op kennis, zoals blijkt uit de groei
van de dienstensector. Door informatiesystemen worden bedrijven gedwongen hun commerciële relaties
met klanten en leveranciers opnieuw te evalueren en aan te passen, en beschikken ze over de
mogelijkheid om hun zakelijke praktijken strakker te beheren en doelmatiger te maken. We zien thans
handelsverkeer tussen bedrijven (B2B, business-to-business) ontstaan dat een radicale verandering
teweegbrengt in het beheer van toevoerketens. Institutionele wijzigingen hebben bijgedragen aan de
technologische ontwikkelingen. Het programma van de interne markt heeft zijn hoogtepunt bereikt in de
aanvaarding van één enkele munteenheid, een verdere integratie van de markten en een versterkte
concurrentie tussen ondernemingen. Het liberaliseringsproces van de netwerkindustrieën heeft een groot
aantal cruciale sectoren geopend die voorheen voor mededinging gesloten waren. Dergelijke
ontwikkelingen beïnvloeden alle aspecten van het mededingingsbeleid.

3. Het jaar 2000 werd gekenmerkt door een intense activiteit die zich richtte op het aanpassen van
de regels en de praktijk van het mededingingsbeleid aan het nieuwe klimaat. Deze activiteit heeft geleid
tot de goedkeuring van een nieuwe groepsvrijstellingsverordening op het gebied van horizontale
overeenkomsten, aangevuld door een reeks richtsnoeren, terwijl verdere vooruitgang is geboekt op het
gebied van de modernisering van de uitvoeringsbepalingen bij de artikelen 81 en 82. Er zijn nieuwe
richtsnoeren inzake verticale beperkingen vastgesteld ter aanvulling bij de in december 1999
goedgekeurde groepsvrijstellingsverordening. Meer in het bijzonder is op het gebied van de distributie
van motorvoertuigen een evaluatieverslag uitgebracht inzake de huidige verordening ¥2∂, dat als basis zal
dienen voor een herziening van het stelsel voor de distributie van motorvoertuigen in de nabije toekomst.
Op het gebied van fusies heeft de Commissie een vereenvoudigde procedure goedgekeurd voor bepaalde
groepen gevallen die geen aanleiding geven tot bezwaren uit mededingingsoogpunt, evenals een
mededeling over corrigerende maatregelen. De Commissie heeft ook drie verordeningen ingevoerd over
de toepassing van de de minimis-regel op staatssteun, steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en
steun voor opleiding. Tot slot is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de voorbereiding van een

¥1∂ COM(2000) 257 def. van 3.5.2000.
¥2∂ Verordening van de Commissie (EG) nr. 1475/95 van 28.6.1995.
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samenwerkingsovereenkomst met Japan op het gebied van mededinging. Deze overeenkomst zal naar
verwachting in 2001 worden gesloten.

4. De handhaving van de mededingingsregels weerspiegelde de realiteit van nieuwe markten en
zakelijke praktijken. De totstandbrenging van elektronische markten en de toepassing door bepaalde
bedrijfstakken van vrijwillige overeenkomsten met milieudoeleinden, vormen twee voorbeelden van
opkomende praktijken die tot besluiten van de Commissie hebben geleid. Een groot deel van de
handhavingsactiviteiten van de Commissie in het jaar 2000 was gericht op pas geliberaliseerde markten,
waar een op concurrentie gebaseerd klimaat nog niet volledig tot zijn recht is kunnen komen.

5. Het logische gevolg van mededinging is dat middelen voortdurend opnieuw worden toegewezen
van kwijnende bedrijven of sectoren naar de opkomende en snel groeiende. In de wereld van de „nieuwe
economie” — gekenmerkt door haar in hoge mate vluchtige aard en doordat zij is gebaseerd op kennis en
technologie — is dit een uitermate snel verlopend proces geworden. Het is van het allergrootste belang
deze hertoewijzing niet te hinderen en de omschakeling en herstructurering soepel te laten verlopen, via
fusies, joint ventures en overnames van bedrijven. Dit proces is echter niet geheel en al zonder gevaar.
Fusies kunnen resulteren in een te geconcentreerde marktstructuur, met minder keus voor de consument
en meer ruimte voor samenspanning tussen een paar resterende producenten.

6. In een situatie waarin veel markten steeds omvangrijker worden en waarin bedrijven steeds meer
in huis moeten hebben om een actieve deelnemer te kunnen worden, zijn de fusies en allianties die onder
het toezicht van de Commissie vallen de laatste jaren voortdurend in aantal en complexiteit toegenomen.
In 2000 heeft de Commissie 345 besluiten genomen, 18 % meer dan in 1999. In een aantal van deze
gevallen betrof het belangrijke kwesties, die leidden tot ontwikkelingen in de analytische instrumenten
van de Commissie, in het bijzonder in de praktische toepassing van de economische theorie.

7. In een steeds concurrerender en geïntegreerd klimaat wordt het des te belangrijker dat staatssteun
de werking van de markten niet op onrechtmatige wijze verstoort. Naast de reeds genoemde initiatieven om
het regelgevend kader te actualiseren en doelmatig te maken, is de Commissie overtuigd van de noodzaak
de transparantie op dit terrein te vergroten en wil zij om die reden een openbaar register van staatssteun en
een scorebord introduceren. Behalve op de nieuwe initiatieven heeft de Commissie zich gericht op de juiste
uitvoering van haar besluiten, met name wat betreft de terugbetaling van onrechtmatige steun.

8. Twee overwegingen betreffende de internationale dimensie van mededingingsbeleid. Het feit dat
het geografische bereik van mededingingszaken steeds groter wordt betekent in de eerste plaats dat
steeds meer handelstransacties binnen de jurisdictie vallen van het groeiende aantal landen dat
mededingingsregels heeft goedgekeurd. Om deze zaken op de juiste manier te analyseren en conflicten te
vermijden, moet de Commissie vaak nauw contact onderhouden en informatie uitwisselen met andere
mededingingsautoriteiten. In de tweede plaats moet de Commissie veel aandacht besteden aan de
mededingingsaspecten van de ophanden zijnde uitbreiding. Uitbreiding mag het evenwicht in termen van
staatssteun of concurrentievermogen niet ernstig verstoren. Het is daarom van belang samen te werken
met de kandidaat-landen om ervoor te zorgen dat dezelfde regels met eenzelfde doeltreffendheid zullen
worden toegepast in alle landen van een uitgebreide Unie.

Statistieken met betrekking tot de rol van de Commissie bij de toepassing 
van communautaire mededingingsregels in 2000

9. In 2000 lag het totale aantal nieuwe zaken op 1 206, waarvan 297 antitrustzaken (die vallen onder
de artikelen 81, 82 en 86), 345 fusiezaken, en 564 staatssteunzaken. Ter vergelijking: in 1999 bedroeg het
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totale aantal nieuwe zaken 1 249, waarvan 388 antitrustzaken, 292 fusiezaken, en 569 staatssteunzaken. De
lichte afname van het aantal zaken was derhalve te danken aan de daling op antitrustgebied, het aantal
staatssteunzaken bleef gelijk en het aantal fusiezaken bleef stijgen en heeft de afgelopen drie jaar zelfs een
verdubbeling doorgemaakt.

10. De opmerkelijke vermindering in het aantal nieuwe antitrustzaken is mogelijk toe te schrijven
aan de recente beleidsontwikkelingen. De nieuwe groepsvrijstelling voor verticale beperkingen heeft de
noodzaak om dit soort overeenkomsten aan te melden, drastisch teruggebracht. Evenzo hebben de
nieuwe richtsnoeren inzake verticale overeenkomsten en de voorstellen inzake de nieuwe regels voor
horizontale overeenkomsten, die het voorwerp waren van een publiek debat, het kader voor een
beoordeling op grond van de mededingingsregels verduidelijkt. Daarmee is mogelijk de noodzaak om
zaken onder de aandacht van de Commissie te brengen, teruggedrongen.

11. Een tweede factor in de vermindering van nieuwe zaken is de daling van het aantal klachten.
Hierbij kan echter worden aangetekend dat het aantal klachten in de loop der jaren flink heeft
geschommeld (112 in 2000, 149 in 1999, 192 in 1998, 177 in 1997, 159 in 1996, 114 in 1995, 170 in
1994, en 110 in 1993), zodat daar moeilijk enige conclusie aan kan worden verbonden.

12. Het is interessant op te merken dat bijna 30 % van de nieuwe zaken ex officio werd ingeleid. Ook
absoluut gezien zijn ex officio-procedures in het afgelopen jaar toegenomen (van 77 tot 84). In
samenhang met de vermindering in het aantal aanmeldingen is deze ontwikkeling in overeenstemming
met het beleidsdoel om standaardovereenkomsten af te handelen via regelgeving, terwijl de beschikbare
middelen worden ingezet om een meer pro-actief beleid na te streven en om de aandacht te richten op de
meest gevaarlijke mededingingsverstorende praktijken.

13. Het totale aantal gesloten zaken bedroeg 1 209, waarvan 379 antitrustzaken, 355 fusiezaken, en
475 staatssteunzaken ¥3∂. De vergelijkbare cijfers voor 1999 bedroegen 1 321 gesloten zaken, waarvan
582 antitrustzaken, 279 fusiezaken en 460 staatssteunzaken ¥4∂. De veeleisende wetgevende activiteiten
en een aantal kartelzaken die veel middelen vergden, zorgden voor een vertraging in de behandeling van
antitrustzaken; niettemin lag het aantal gesloten zaken (379) aanzienlijk hoger dan het aantal nieuwe
zaken (297), waarmee de achterstand verder werd teruggedrongen.

14. Zoals reeds in 1999 is waargenomen, blijft er, onder invloed van de mondialisering van de
markten, de introductie van de euro, de voltooiing van de interne markt en de naderende uitbreiding,
sprake van een groot aantal nieuwe fusies in Europa. In totaal zijn er in 2000 345 nieuwe zaken
aangemeld (+ 18 %) en zijn er 345 formele beschikkingen totstandgekomen, 28 % meer dan in 1999.

15. Op het terrein van staatssteun is het aantal aanmeldingen opmerkelijk stabiel gebleven in
vergelijking met 1999 (469 in 1999 én 2000) en dat geldt ook voor het aantal ingeleide procedures
(67 tegen 68 in 1999) en negatieve eindbeschikkingen (26 tegen 33 in 1999). Daarentegen is het aantal
hangende zaken aanzienlijk toegenomen (564 tegen 428 in 1999), hetgeen gedeeltelijk kan worden
verklaard uit het grote aantal procedures dat sinds 1997 is ingeleid en waarvoor veel middelen moeten
worden ingezet.

¥3∂ Het cijfer voor staatssteun is gebaseerd op het aantal beschikkingen dat de Commissie heeft gegeven. Gezien het feit dat
sommige beschikkingen betrekking hebben op meer dan een zaak, geeft het cijfer een enigszins lage schatting weer van
het aantal staatssteunzaken dat bij beschikking van de Commissie is afgerond.

¥4∂ Het cijfer voor staatssteun in 1999 is bijgesteld na het uitbrengen van het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999.
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Kader 1: de Europese dag van de mededinging in Lissabon en Parijs

Commissaris Monti heeft aan het begin van zijn mandaat een reeks initiatieven aangekondigd aan
het Europees Parlement om de voorlichting van de burgers over het mededingingsbeleid te
verbeteren, en om de activiteiten van de Commissie transparanter en toegankelijker te maken voor
consumenten, spaarders, gebruikers van openbare diensten en werknemers in de Gemeenschap.
De burgers zouden beter geïnformeerd moeten zijn over de voordelen die het mededingingsbeleid
hun biedt in de zin van de verscheidenheid van het aanbod, een verbeterde kwaliteit van producten
en diensten en lagere prijzen. In dat kader is het idee van een Europese dag van de mededinging
aangenomen. Die dag van de mededinging moet om het halfjaar worden georganiseerd in het land
dat het voorzitterschap van de Raad heeft.

De Europese dag van de mededinging in Lissabon (9 juni 2000)

De eerste Europese dag van de mededinging, die in juni 2000 in Lissabon heeft plaatsgevonden, is
door de organisatoren als een succes bestempeld.

De Europese dag in Portugal maakte deel uit van een veel grotere manifestatie over het
mededingingsbeleid, die zich over twee dagen uitstrekte en waarvan de eerste dag in zijn geheel
was gewijd aan de nationale aspecten.

De eerste rondetafelbijeenkomst sloot aan op de openingsrede van commissaris Monti, die ging
over het positieve effect van het mededingingsbeleid op het dagelijks leven van de inwoners van
de Unie. De voorstellen van de commissaris vonden een sterke weerklank in het betoog van
mevrouw Randzio-Plath, voorzitter van de Economische en Monetaire Commissie van het
Europees Parlement. Zij herinnerde met name aan de rol van leveranciers van diensten van
algemeen belang in het kader van een markteconomie, waarin mededingingsregels worden
toegepast.

Tijdens deze Europese dag werden ook meer specifieke thema’s aangeroerd; enerzijds ging het
daarbij om de distributie van motorvoertuigen in Europa en anderzijds om de toepassing van de
mededingingsregels op de vrije beroepen.

Er namen ongeveer 250 mensen aan deel. Deze deelnemers waren afkomstig uit groepen die
doorgaans belangstelling hebben voor het mededingingsbeleid, zoals advocaten, juristen,
vertegenwoordigers van bedrijven, mededingingsautoriteiten, leden van ambassades.
Vertegenwoordigers van consumentenorganisaties waren in mindere mate aanwezig.

Deze eerste manifestatie werd aangegrepen om het publiek in contact te brengen met een bepaald
aantal informatiemiddelen, namelijk een video over het mededingingsbeleid, posters en
toelichtingsborden, een nieuwe informatiefolder voor het grote publiek, getiteld „Het
concurrentiebeleid in Europa en de burger”.

De Europese dag van de mededinging in Parijs (17 oktober 2000)

De tweede dag van de mededinging vond plaats op de ochtend van 17 oktober 2000 in Parijs.
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Commissaris Monti opende de manifestatie met de oproep aan consumenten en hun organisaties
om verantwoordelijke marktspelers te zijn. Met een parafrase van Pierre Mendès France, zei hij:
„Consumeren is kiezen. In alle vrijheid en op een verantwoordelijke manier”.

De eerste rondetafel die was gewijd aan de liberalisering van het telefoonverkeer heeft het
mogelijk gemaakt de positieve effecten vast te stellen van de openstelling van deze sector voor
concurrentie, onder voorbehoud van het omstreden effect van de verhoging van het
telefoonabonnement. Een grote meerderheid was het ermee eens dat concurrentie en solidariteit
niet onverenigbaar zijn en dat een gereguleerde mededinging de meeste zekerheid biedt voor de
burger van de Unie. Tot slot is duidelijk geworden dat er een zekere ongerustheid bestaat onder de
consumenten over de convergentie telecom/media/Internet.

De tweede rondetafelbijeenkomst was gewijd aan producten die door supermarktketens worden
verkocht. Een van de dingen die het sterkst uit de discussie naar voren kwamen betrof de negatieve
effecten voor de individuele consument van de toenemende afnemersmacht van de detailhandel en
de distributiesector: schraling van het aanbod, standaardisering van de producten enz.

Er waren bij deze bijeenkomst meer dan 300 mensen aanwezig. Ruim de helft van het publiek
bestond uit vertegenwoordigers van de consumentenverenigingen. De Belgische, Zweedse, Britse
en Duitse overheden namen ook aan de discussie deel, evenals een vertegenwoordiger van het
BEUC, het Bureau européen des unions des consommateurs (Europees Bureau van
consumentenorganisaties).

De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties hebben actief aan de discussies
deelgenomen. Ze mengden zich in het opstellen van verklaringen en stelden talrijke vragen. De
omvang en de felheid van deze interventies gaven een duidelijke „consumenten”-toon aan de
interactie met de zaal, ook al hadden de vragen niet altijd betrekking op de „mededingings”-
aspecten, maar ook op de aspecten van „de bescherming van de consument”.
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I — ANTITRUST: ARTIKELEN 81 EN 82; STAATSMONOPOLIES 
EN MONOPOLIERECHTEN: ARTIKELEN 31 EN 86

A — Modernisering van de wettelijke en interpretatieve regels

16. Op 27 september 2000 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een verordening
inzake een modernisering van de procedurele regels die de artikelen 81 en 82 van het Verdrag ten uitvoer
leggen, waarin de mededingingsregels van de Gemeenschap worden uiteengezet op het gebied van
beperkende praktijken onder ondernemingen en misbruik van een machtspositie. Dit is het belangrijkste
wetgevingsinitiatief in Europa op het mededingingsgebied sinds de goedkeuring van de
concentratieverordening in 1989. Deze verordening zal de versterking van de gemeenschappelijke
mededingingscultuur in de EU vergemakkelijken.

17. Verduidelijking en herziening van de materiële regels vormt een belangrijk onderdeel van het
algemene hervormingsproces. De herziening richt zich op het vereenvoudigen van de regels en het
terugdringen van de enorme hoeveelheid regels voor bedrijven, vooral voor bedrijven die geen
marktmacht hebben, terwijl overeenkomsten die ten uitvoer worden gelegd door bedrijven met
aanzienlijke marktmacht, intensiever worden gecontroleerd. De Commissie heeft kort geleden haar
werkzaamheden op het terrein van verticale overeenkomsten afgerond met de goedkeuring van een
nieuwe groepsvrijstellingsverordening en richtsnoeren inzake distributie. Deze zijn van toepassing op
alle sectoren, behalve op de distributie van motorvoertuigen.

18. Op het gebied van horizontale overeenkomsten heeft de Commissie herziene groepsvrijstellings-
verordeningen voor overeenkomsten inzake onderzoek en ontwikkeling en specialisatieovereenkomsten
goedgekeurd. Deze verordeningen worden aangevuld door richtsnoeren inzake de toepasbaarheid van
artikel 81 op horizontale samenwerkingsovereenkomsten. De horizontale richtsnoeren onderkennen dat
bedrijven moeten reageren op de toenemende concurrentiedruk en een veranderende markt onder invloed
van mondialisering, het tempo van de technologische vooruitgang en het over het algemeen dynamischer
karakter van de markten. Samenwerking kan in veel gevallen een manier zijn om de risico’s te delen,
kosten te besparen, kennis samen te voegen en innovatie sneller op de markt te brengen.

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

19. Op 22 december 1999 heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan Verordening (EG)
nr. 2790/1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen ¥5∂. In totaal heeft de nieuwe
groepsvrijstellingsverordening een brede werkingssfeer en verleent zij een groepsvrijstelling, tot een
marktaandeeldrempel van 30 % en afhankelijk van een beperkt aantal „hard-core”-restricties en
voorwaarden, voor alle verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarbij
twee of meer ondernemingen partij zijn ¥6∂. Boven de drempel van 30 % zullen overeenkomsten niet op
voorhand als onwettig worden beschouwd, maar zullen ze eventueel afzonderlijk moeten worden
onderzocht. Om ondernemingen bij te staan bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek, heeft de
Commissie op 24 mei 2000 een reeks richtsnoeren goedgekeurd inzake verticale beperkingen ¥7∂.

¥5∂ PB L 336 van 29.12.1999, blz. 21.
¥6∂ Zie de punten 8 tot en met 19 van het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999.
¥7∂ Bekendmaking van de Commissie — Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, PB C 291 van 13.10.2000, blz. 1.
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20. In de richtsnoeren wordt uiteengezet:

— welke verticale overeenkomsten in het algemeen de concurrentie niet vervalsen en om die reden
buiten het toepassingsgebied van artikel 81, lid 1, vallen. Het gaat daarbij met name om
overeenkomsten tussen KMO’s, eigenlijke agentuurovereenkomsten en overeenkomsten waarbij
noch de leverancier noch de afnemer aanzienlijke marktmacht bezit;

— welke verticale overeenkomsten profiteren van de door de groepsvrijstellingsverordening
gecreëerde „veilige zone”. Dit wordt gedaan door de voorwaarden voor toepassing van de
groepsvrijstellingsverordening te beschrijven;

— in welke omstandigheden de Commissie of autoriteiten van de lidstaten het voordeel van de
groepsvrijstellingsverordening kunnen intrekken. Intrekking kan met name nodig zijn wanneer de
toegang tot de relevante markt aanmerkelijk wordt beperkt door de cumulatieve werking van naast
elkaar bestaande netwerken van soortgelijke, door concurrerende leveranciers of afnemers
toegepaste verticale overeenkomsten. Het kan eveneens nodig zijn wanneer de afnemer, in verband
met exclusieve levering of exclusieve distributie, aanzienlijke marktmacht bezit op de
stroomafwaartse markt waarop hij de goederen doorverkoopt of diensten verricht;

— welke aspecten inzake de marktafbakening en de berekening van het marktaandeel zich kunnen
voordoen wanneer ondernemingen de marktaandeeldrempel van 30 % toepassen om te bekijken of
de groepsvrijstellingsverordening van toepassing is;

— wat het handhavingsbeleid van de Commissie inhoudt in gevallen waarin de marktaandeeldrempel
van 30 % wordt overschreden en deze dus niet onder de groepsvrijstellingsverordening vallen. Er
wordt een algemeen kader voor de analyse gegeven, dat wordt toegepast op de belangrijkste
specifieke verticale beperkingen, zoals merkexclusiviteit, alleenverkoop en selectieve distributie.

2. Nieuwe mededingingsregels van de Commissie op het gebied 
van horizontale samenwerkingsovereenkomsten

2.1. Inleiding

21. Op 29 november 2000 heeft de Commissie Verordening (EG) nr. 2658/2000 betreffende de
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen specialisatieovereenkomsten ¥8∂, Verordening
(EG) nr. 2659/2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen
onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten ¥9∂, en richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van
artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten ¥10∂ ¥11∂, goedgekeurd.
De nieuwe verordeningen komen in de plaats van de twee bestaande „groepsvrijstellings”-
verordeningen betreffende specialisatieovereenkomsten ¥12∂ en betreffende onderzoek- en ontwikkelings-

¥8∂ PB L 304 van 5.12.2000, blz. 3.
¥9∂ PB L 304 van 5.12.2000, blz. 7.
¥10∂ PB C 3 van 6.1.2001, blz. 2.
¥11∂ De twee groepsvrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren zijn te vinden op de website van het directoraat-generaal

Concurrentie op: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/.
¥12∂ Verordening (EEG) nr. 417/85 van de Commissie van 19.12.1984 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het

Verdrag op groepen specialisatieovereenkomsten (PB L 53 van 22.2.1985, blz. 1), zoals gewijzigd door Verordening (EG)
nr. 2236/97 (PB L 306 van 11.11.1997, blz. 12).
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overeenkomsten ¥13∂ (O&O), die op 31 december 2000 verstrijken. De richtsnoeren, die in de plaats
komen van twee bestaande bekendmakingen (deze boden houvast met betrekking tot bepaalde typen
samenwerkingsovereenkomsten die buiten de werking van artikel 81 ¥14∂ vielen en de beoordeling van
gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een samenwerkingsverband ¥15∂), bestrijken een
breder gebied van de meest gangbare horizontale overeenkomsten, en vormen een aanvulling op de
groepsvrijstellingsverordeningen betreffende O&O en specialisatie.

22. Bedrijven moeten reageren op de toenemende concurrentiedruk en een veranderende markt onder
invloed van mondialisering, het tempo van de technologische vooruitgang en het over het algemeen
dynamischer karakter van markten. Samenwerking kan een manier zijn om de risico’s te delen, kosten te
besparen, kennis samen te voegen en innovatie sneller op de markt te brengen. Met name voor kleine en
middelgrote bedrijven is samenwerking een belangrijk middel tot aanpassing aan de veranderende markt.
De consumenten zullen hier gezamenlijk van profiteren, mits effectieve concurrentie op de markt wordt
gehandhaafd. Deze herziening was niet alleen nodig om de regels aan de nieuwe marktontwikkelingen en
het economisch denken aan te passen, maar ook, in de context van modernisering, om een heldere
leidraad te geven aan rechterlijke instanties en nationale autoriteiten. Het gemeenschappelijke doel is het
vereenvoudigen van de regels en verminderen van de enorme hoeveelheid regels voor ondernemingen,
met name voor ondernemingen zonder marktmacht.

23. De nieuwe regels omvatten een verschuiving van de formalistische benadering van de
regelgeving die ten grondslag ligt aan de huidige wetgeving, naar een meer economische aanpak in de
beoordeling van horizontale samenwerkingsovereenkomsten. Het hoofddoel van deze nieuwe aanpak is
samenwerking tussen concurrenten mogelijk te maken, wanneer dat bijdraagt tot economische welvaart
zonder het risico van concurrentie te creëren.

2.2. De groepsvrijstellingsverordeningen

24. In vergelijking met de bestaande verordeningen zijn de nieuwe verordeningen gebruiksvrien-
delijker, helderder, en hebben ze een grotere werkingssfeer. De oude groepsvrijstellingen betreffende
O&O en specialisatie gaven niet alleen een omschrijving van de groepen overeenkomsten waarop ze
betrekking hadden, maar ook een overzicht van de vrijgestelde bepalingen. Deze zogenaamde „witte
lijsten” zijn verwijderd uit de nieuwe groepsvrijstellingen. In plaats daarvan worden alle O&O- en
specialisatieovereenkomsten vrijgesteld, afhankelijk van bepaalde voorwaarden en met uitsluiting van
„hard-core”-restricties. De nieuwe teksten nemen daarmee afstand van een op bepalingen gebaseerde
aanpak en geven de partijen van dergelijke overeenkomsten meer contractuele vrijheden.

25. Behalve deze toename in flexibiliteit zijn de volgende wijzigingen opgenomen in de nieuwe
O&O-groepsvrijstellingsverordening.

1) Afschaffing van de eis een kaderprogramma op te stellen voordat O&O-overeenkomsten worden
aangegaan.

¥13∂ Verordening (EEG) nr. 418/85 van 19.12.1984 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen
onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten (PB L 53 van 22.2.1985, blz. 5), zoals gewijzigd door Verordening (EG)
nr. 2236/97 (PB L 306 van 11.11.1997, blz. 12).

¥14∂ Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen
betreffende samenwerking tussen ondernemingen (PB C 75 van 29.7.1968, blz. 3).

¥15∂ Bekendmaking betreffende de beoordeling van gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een
samenwerkingsverband op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (PB C 43 van 16.2.1993, blz. 2).
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2) Verhoging van de marktaandeeldrempel voor vrijstelling van 20 % naar 25 %. Met deze verhoging
wordt onderkend dat samenwerking inzake O&O in hoge mate bijdraagt tot de totstandbrenging van
efficiëntieverbeteringen, terwijl anderzijds beperkende gevolgen minder waarschijnlijk zijn dan bij
andere typen samenwerking.

3) Als de overeenkomst voorziet in gemeenschappelijke distributie van de producten die gezamenlijk
zijn ontwikkeld, zal de marktaandeeldrempel worden verhoogd van de huidige 10 % naar 25 %.

4) Verhoging van de veiligheidsmarge voor marktaandeelschommelingen van 2 % naar 5 %.

5) Verlenging van de periode gedurende welke de gemeenschappelijke exploitatie van gemeenschappelijk
ontwikkelde producten is vrijgesteld, ongeacht het marktaandeel. Deze periode is verlengd van vijf tot
zeven jaar met het oog op het feit dat er een aantal bedrijfstakken is waar O&O-investeringen
waarschijnlijk niet binnen vijf jaar zullen zijn terugverdiend. Eenzelfde periode van zeven jaar is
toegestaan voor bepaalde beperkingen die met gemeenschappelijke exploitatie gepaard gaan.

6) Afschaffing van de geen-bezwaarprocedure. Deze procedure is niet meer nodig omdat alle
beperkingen die niet tot de „hard-core”-restricties horen, zijn vrijgesteld, afhankelijk van bepaalde
voorwaarden.

7) Er is een bepaling toegevoegd die intrekking van de groepsvrijstelling mogelijk maakt in gevallen
waarin een overeenkomst daadwerkelijke mededinging inzake O&O op een bepaalde markt zou
uitsluiten. Dit is noodzakelijk om de mededinging inzake innovatie te beschermen, omdat het niet
haalbaar zou zijn de normale marktaandeeldrempels van de verordening toe te passen op volledig
nieuwe producten.

26. In de nieuwe specialisatie-groepsvrijstellingsverordening zijn de belangrijkste veranderingen:

1) uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening naar eenzijdige specialisatie tussen
concurrenten. Dit is een vorm van uitbesteding, waarbij twee partijen overeenkomen dat één partij
afziet van de productie van bepaalde producten en dat hij deze afneemt van een andere partij, die
volgens de afspraak de productie en levering van deze producten op zich neemt. Eenzijdige
specialisatie tussen concurrenten is in de verordening opgenomen omdat dit een steeds belangrijker
plaats inneemt in veel bedrijfstakken en omdat het tot efficiëntieverbeteringen kan leiden.
Eenzijdige specialisatie tussen niet-concurrenten is, afhankelijk van bepaalde voorwaarden,
geregeld in de verticale groepsvrijstellingsverordening ¥16∂.

2) In het geval van wederkerige specialisatie moet levering over en weer verplicht als eis in de
overeenkomst worden opgenomen, zodat geen van beide partijen de stroomafwaarts van de
productie gelegen markt verlaat. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat partijen de markten
verdelen onder het mom van een wederkerige specialisatieovereenkomst.

3) Afschaffing van de omzetdrempel.

4) Verhoging van de veiligheidsmarge voor marktaandeelschommelingen van 2 % naar 5 %, zoals ook
het geval is in de O&O-groepsvrijstellingsverordening.

¥16∂ Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22.12.1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van
het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (PB L 336 van
29.12.1999, blz. 21).
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5) Mogelijkheid tot exclusieve leverings- of exclusieve afnameverplichtingen.

27. Beide verordeningen voorzien in een overgangsperiode van 18 maanden, tijdens welke periode
overeenkomsten die niet aan de voorwaarden van de nieuwe verordeningen, maar wel aan de
vrijstellingsvoorwaarden van de oude verordeningen voldoen, toch onder de verordeningen blijven
vallen.

2.3. De richtsnoeren

28. De richtsnoeren vormen een aanvulling op de groepsvrijstellingsverordeningen. Ze beschrijven
de algemene aanpak die gehanteerd zou moeten worden bij het beoordelen van horizontale
samenwerkingsovereenkomsten. Ze zijn dan ook van toepassing op O&O- en productieovereenkomsten
die niet onder de groepsvrijstellingen vallen, evenals op alle andere veel voorkomende typen
samenwerking tussen concurrenten. Het gaat daarbij om overeenkomsten inzake O&O, productie,
aankoop, commercialisering, standaardisering, en milieuaspecten. Behalve een beschrijving van de
algemene aanpak bieden de richtsnoeren een gemeenschappelijk analytisch kader. Aan de hand hiervan
kunnen ondernemingen met meer zekerheid bepalen of een overeenkomst concurrentiebeperkend is en,
zo ja, of deze voor een vrijstelling in aanmerking komt.

29. Alle typen horizontale samenwerkingsovereenkomsten waarop de richtsnoeren betrekking
hebben, worden geanalyseerd volgens een gemeenschappelijk analytisch kader. Dit kader kan als volgt
worden samengevat: een horizontale samenwerkingsovereenkomst kan de mededinging alleen beperken
als kan worden aangenomen dat deze de concurrentie op de markt zodanig beperkt dat ongunstige
markteffecten kunnen worden verwacht met betrekking tot prijzen, productie, innovatie of de diversiteit
en kwaliteit van goederen en diensten. Om de mededinging te beperken hebben de partijen normaal
gesproken de juiste instrumenten nodig om hun gedrag te coördineren, evenals een zekere mate van
marktmacht. Een samenwerkingsovereenkomst moet dientengevolge worden beoordeeld in haar
economische context, waarbij zowel rekening moet worden gehouden met de aard van de overeenkomst
als met de gezamenlijke marktmacht van beide partijen, die — samen met andere structurele factoren —
bepalen of de samenwerking de mededinging in haar geheel in een zo betekenisvolle mate zal kunnen
beperken.

30. Deze twee criteria moeten normaal gesproken gezamenlijk worden beoordeeld. In sommige
gevallen wijst de aard van de samenwerking er van meet af aan op, dat artikel 81, lid 1, van toepassing is.
Het gaat daarbij hoofdzakelijk om overeenkomsten die ten doel hebben de mededinging te beperken door
het vaststellen van prijzen, of productiequota of door het verdelen van markten, klanten of
leveringsbronnen. Deze zogenaamde „hard-core”-restricties worden beschouwd als de meest schadelijke,
omdat zij de uitkomst van het concurrentieproces rechtstreeks beïnvloeden. Er kan derhalve worden
aangenomen dat deze beperkingen negatieve marktgevolgen hebben en niet tot een grotere efficiëntie of
voordelen voor klanten leiden. Ze zijn derhalve vrijwel altijd verboden.

31. Anderzijds zijn er ook horizontale overeenkomsten waarvan al van meet af aan kan worden
gezegd dat ze niet onder de toepassing van artikel 81, lid 1, vallen. Daartoe behoren overeenkomsten
tussen niet-concurrenten, overeenkomsten tussen concurrerende ondernemingen die het project of de
activiteit waarop de samenwerking betrekking heeft niet zelfstandig kunnen uitvoeren, of samenwerking
met betrekking tot een activiteit die de relevante mededingingsparameters niet beïnvloedt. Dergelijke
samenwerkingsovereenkomsten zouden slechts onder artikel 81, lid 1, vallen, indien er ondernemingen
met een aanzienlijke marktmacht bij betrokken zijn, en zij waarschijnlijk tot uitsluitingsproblemen ten
aanzien van derden zouden leiden.
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32. Alle andere overeenkomsten moeten nader onderzocht worden aan de hand van de twee criteria
(aard van de overeenkomst, en marktmacht en marktstructuur) om uit te maken of zij onder artikel 81,
lid 1, vallen.

33. De bespreking per soort overeenkomst maakt het gemakkelijker aandacht te besteden aan
specifieke mededingingsproblemen die gerelateerd zijn aan de verschillende samenwerkingsvormen.
Ook wordt daarbij aandacht besteed aan de meest voorkomende soorten combinaties, bijvoorbeeld
gemeenschappelijke O&O met vervolgens gezamenlijke productie.

34. Wanneer er geen sprake is van „hard-core”-restricties en partijen onder een bepaald niveau van
marktmacht, uitgedrukt in marktaandeelpercentages, blijven, bieden de richtsnoeren zogenaamde
„veilige zones” voor koop- en commercialiseringsovereenkomsten. Net als bij overeenkomsten die onder
een groepsvrijstellingsverordening vallen, hoeven bedrijven die zich eenmaal binnen deze veilige zones
bevinden, normaal gesproken niet te beoordelen wat het effect van hun overeenkomsten op de markt is.

35. In het geval van koopovereenkomsten wordt enerzijds erkend dat er geen absolute
drempelwaarde is die aantoont dat samenwerking bij de inkoop een bepaalde mate van marktmacht
creëert en derhalve onder de toepassing van artikel 81, lid 1, valt, maar benadrukken de richtsnoeren
anderzijds dat het in de meeste gevallen onwaarschijnlijk is dat er sprake is van een dergelijke
marktmacht wanneer het gezamenlijke marktaandeel van de partijen bij de overeenkomsten minder dan
15 % bedraagt, op zowel de inkoopmarkt(en) als de afzetmarkt(en). Wanneer overeenkomsten onder
deze marktaandeeldrempel onder de toepassing van artikel 81, lid 1, vallen, bepalen de richtsnoeren dat
het bij marktaandelen onder een dergelijk niveau waarschijnlijk is dat de betrokken overeenkomst
voldoet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3 ¥17∂.

36. In het geval van commercialiseringsovereenkomsten die geen vaststelling van prijzen
omvatten, benadrukken de richtsnoeren dat het in de meeste gevallen onwaarschijnlijk is dat een
voldoende niveau van marktmacht bestaat als de partijen bij de overeenkomst een gecombineerd
marktaandeel hebben van minder dan 15 %. Wanneer overeenkomsten onder dit marktaandeelniveau
onder toepassing van artikel 81, lid 1, vallen, stellen de richtsnoeren vast dat het bij marktaandelen van
een dergelijke omvang waarschijnlijk is dat de betrokken overeenkomst aan de voorwaarden van
artikel 81, lid 3, voldoet ¥18∂.

3. Voorstel voor een nieuwe verordening betreffende de uitvoering 
van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag

37. Op 27 september 2000 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een nieuwe
verordening betreffende de uitvoering van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag ¥19∂. Het is de
bedoeling dat de nieuwe verordening in de plaats komt van Verordening nr. 17 van 1962 evenals van de
procedurele regels die vervat zijn in de Verordeningen (EEG) nr. 1017/68, (EEG) nr. 4056/86 en (EEG)
nr. 3975/87 inzake vervoer. De tenuitvoerlegging van de mededingingsregels in de landbouwsector blijft
geregeld in Verordening nr. 26 van 1962.

38. Het voorstel voor een nieuwe uitvoeringsverordening volgt op het witboek van de Commissie
van 28 april 1999 betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 85

¥17∂ Zie paragraaf 130 van de richtsnoeren.
¥18∂ Zie paragraaf 149 van de richtsnoeren.
¥19∂ COM(2000) 582 — PB C 365 E van 19.12.2000.
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en 86 (nieuwe artikelen 81 en 82) van het EG-Verdrag ¥20∂, dat een grootschalige openbare en
academische discussie op gang heeft gebracht. Tijdens de voorbereiding van het voorstel heeft de
Commissie een groot aantal belanghebbende partijen geraadpleegd. De Commissie heeft met name
diepgaande besprekingen gevoerd over een reeks onderwerpen die verband hielden met de
tenuitvoerlegging van de voorstellen uit het witboek met een werkgroep bestaande uit deskundigen van
de nationale mededingingsautoriteiten. Ook deskundigen van ESA en van de mededingingsautoriteiten
van de EVA-lidstaten waren bij de besprekingen betrokken. Bij het opstellen van het voorstel heeft de
Commissie ook rekening gehouden met de resultaten van een publieksraadpleging na publicatie van het
witboek en met name met de opvattingen over het witboek die tot uiting kwamen in de resoluties van het
Europees Parlement van 18 januari 2000 en van het Sociaal en Economisch Comité van 8 december
1999. Beide instellingen steunden de benadering van de Commissie in het witboek; zij beklemtoonden
evenwel de noodzaak van een coherente toepassing van het communautaire mededingingsrecht in het
kader van een systeem van parallelle bevoegdheden en de noodzaak van het behoud van een toereikende
mate van rechtszekerheid.

39. Het algemene streven van het voorstel voor een nieuwe uitvoeringsverordening is gebaseerd op
het witboek. Het voorstel van de Commissie richt zich met name op het realiseren van de overgang van
het aanmeldings- en goedkeuringssysteem van Verordening nr. 17, dat niet meer voldoet voor de
bescherming van de mededinging in de Gemeenschap, naar een uitvoerend systeem dat is gebaseerd op
de directe toepasbaarheid van artikel 81 als geheel. De overgang naar het nieuwe systeem is voorzien in
de artikelen 1 en 6 van het voorstel: artikel 1 zet het beginsel van rechtstreekse toepasselijkheid van
artikel 81 als geheel uiteen, en artikel 6 geeft nationale rechterlijke instanties de bevoegdheid om artikel
81, lid 3, toe te passen als artikel 81, lid 1, wordt toegepast.

40. In het licht van een grootschalig debat en rekening houdend met zorgen over het risico dat het
mededingingsrecht opnieuw nationale trekjes gaat vertonen (die met name zijn geuit door het Europees
Parlement), evenals met zorgen over de rechtszekerheid voor bedrijven in het nieuwe systeem, heeft de
Commissie haar voorstellen over een reeks aspecten bijgeschaafd. Dientengevolge richt de voorgestelde
nieuwe verordening zich op drie belangrijke doelstellingen:

— een efficiënter handhavingssysteem;

— een verdergaande gelijkheid van behandeling in de interne markt;

— een toereikende mate van rechtszekerheid voor bedrijven.

3.1. Efficiënter handhavingssysteem

41. Het voorgestelde systeem zal een betere handhaving van de communautaire mededingingsregels
tot gevolg hebben. Een groter aantal tot rechtshandhaving bevoegde organen zal de regels toepassen,
aangezien — ten gevolge van de intrekking van de exclusieve bevoegdheid van de Commissie om een
vrijstellingsbesluit te nemen in het kader van artikel 81, lid 3 — niet alleen de Commissie, maar ook de
nationale mededingingsautoriteiten en nationale rechterlijke instanties de artikelen 81 en 82 ten volle
zullen kunnen toepassen. Daarnaast kan de Commissie zich dankzij de afschaffing van het aanmeldings-
en goedkeuringssysteem richten op het opsporen en bestraffen van de ernstigste inbreuken.

¥20∂ COM(1999) 101 (PB C 132 van 12.5.1999).
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42. Specifieke onderdelen van het voorstel zijn erop gericht het algemene effect van de overgang
naar een stelsel met wettelijke uitzonderingen te versterken. Zo voorziet het voorstel van de Commissie
bijvoorbeeld in een efficiëntere handhaving door de nationale autoriteiten door middel van horizontale
samenwerking. Artikel 12 van het voorstel schept een rechtsgrond voor de uitwisseling van informatie
tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten, en het gebruik ervan als
bewijsmateriaal in procedures waarin het communautaire mededingingsrecht wordt toegepast.

43. Om een doeltreffende bescherming van de vrije concurrentie te waarborgen, moet er ook voor
worden gezorgd dat de opsporingsbevoegdheden van de Commissie toereikend en effectief zijn. Naar
aanleiding van de verschijning van het witboek en de reacties daarop heeft de denkwijze van de
Commissie op dit terrein op verschillende punten een ontwikkeling doorgemaakt. Het voorstel omvat
drie belangrijke verbeteringen om een doelmatiger toepassing van de artikelen 81 en 82 te garanderen.

44. Allereerst wordt voorgesteld de bevoegdheden van de ambtenaren van de Commissie bij het
uitvoeren van inspecties aan te passen. Uit de door de nationale mededingingsautoriteiten en de
Commissie opgedane ervaring blijkt dat steeds vaker bezwarende documenten in privé-woningen
worden bewaard en ontdekt. In het kader van de voorgestelde verordening zullen inspecteurs van de
Commissie dan ook de bevoegdheid krijgen om, met toestemming van de verantwoordelijke nationale
rechterlijke instantie, privé-woningen van werknemers van een onderneming te onderzoeken, als het
vermoeden bestaat dat zich daar zakelijke documenten bevinden. Er is verder voorgesteld dat de
inspecteurs van de Commissie ook de bevoegdheid zouden moeten krijgen om kasten of kantoren te
verzegelen, zodat geen documenten kunnen worden weggehaald en vernietigd tijdens inspecties. Ten
slotte zouden de inspecteurs van de Commissie het recht moeten krijgen om mondelinge vragen te stellen
in verband met het onderwerp van de inspectie.

45. Ten tweede heeft de Commissie het in het witboek uiteengezette idee van gecentraliseerde
rechterlijke controle door het Gerecht van eerste aanleg achter zich gelaten en stelt zij nu voor om de
regels inzake het verkrijgen van een bevel van een nationale rechter te codificeren. Dit zal van toepassing
zijn op ondernemingen die weigeren de Commissie toestemming te verlenen een inspectie uit te voeren,
en zal de rol van de nationale rechter verduidelijken binnen de door het Hof van Justitie reeds getrokken
grenzen.

46. Ten derde stelt de Commissie, zoals aangekondigd in het witboek, aanpassing voor van de
geldboeten wegens schending van procedureregels en de dwangsommen, die in de jaren zestig in
absolute cijfers werden vastgesteld. Een op omzetcijfers gebaseerd systeem wordt als een geschikte
oplossing beschouwd.

3.2. Het regelen van de verhouding tussen de artikelen 81 en 82 
en het nationale mededingingsrecht

47. Uit het overlegproces, de resolutie van het Europees Parlement en het standpunt van het
Economisch en Sociaal Comité kwam duidelijk naar voren dat het noodzakelijk is in de hele interne
markt gelijkheid van behandeling te garanderen, wat gezien moet worden als een belangrijke uitdaging
van de hervorming.

48. Gezien deze zorgen en rekening houdend met de mogelijke voordelen wat betreft een meer
efficiënte handhaving, heeft de Commissie een nieuw artikel voorgesteld op basis van artikel 83, lid 2,
onder e, van het EG-Verdrag, om de verhouding te regelen tussen de artikelen 81 en 82 en de nationale
mededingingswetten (artikel 3 van het voorstel). Dit artikel bepaalt dat, wanneer een overeenkomst of
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gedraging de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden, uitsluitend het communautaire
mededingingsrecht van toepassing is.

49. Dit artikel werd voorgesteld om volgende redenen. In het huidige systeem kunnen op eenzelfde
overeenkomst of gedraging zowel het communautaire mededingingsrecht als verschillende nationale
mededingingsrechtelijke stelsels van toepassing zijn. Op grond van het beginsel van de voorrang van het
communautaire mededingingsrecht, zoals door het Hof van Justitie in de zaak Walt Wilhelm ¥21∂ gesteld,
kan het nationale recht slechts toepasselijk zijn voorzover dit geen afbreuk doet aan de eenvormige
toepassing van de communautaire mededingingsregels in de gehele interne markt. Het voorrangsbeginsel
lost duidelijke conflicten in het voordeel van het Gemeenschapsrecht op. Het kan echter incoherentie en
ongelijke behandeling krachtens verschillende nationale wetten niet voorkomen met betrekking tot
bepaalde overeenkomsten of gedragingen die de handel tussen de lidstaten beïnvloeden.

50. Artikel 3 zorgt ervoor dat overeenkomsten en gedragingen die de grensoverschrijdende handel
kunnen beïnvloeden, aan één geheel van regels worden getoetst, wat bevorderlijk is voor de gelijkheid van
behandeling in de gehele Gemeenschap en voor mededingingsautoriteiten en ondernemingen de kosten
wegneemt die zijn verbonden aan de parallelle toepassing van Gemeenschapsrecht en nationaal recht. Het
beperkt niet de armslag van de nationale mededingingsautoriteiten, die het Gemeenschapsrecht zullen
kunnen toepassen. Ervaring opgedaan op nationaal niveau kan bijdragen aan de ontwikkeling van het
communautaire mededingingsbeleid binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten.

51. Het artikel zorgt er ook voor dat alle zaken betreffende overeenkomsten en gedragingen die de
handel tussen lidstaten beïnvloeden, onder toepassing van de samenwerkingsmechanismen binnen het
netwerk komen te vallen en sluit het risico uit dat de goede werking van het netwerk wordt aangetast
door de gelijktijdige toepassing van het communautaire en het nationale mededingingsrecht.

3.3. Samenwerking binnen het netwerk tussen de Commissie 
en de nationale mededingingsautoriteiten

52. Wat de nationale mededingingsautoriteiten betreft, zal het in het leven roepen van een netwerk
van organen die alle hetzelfde recht en hetzelfde beleid toepassen, de doelmatigheid, de coherentie en de
gelijkheid van behandeling in de gehele interne markt in aanzienlijke mate bevorderen. De formele
grondslag voor het oprichten van dit netwerk wordt gevormd door artikel 11 van de voorgestelde
verordening.

53. De Commissie vertrouwt erop dat nauwe samenwerking in het netwerk de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk concurrentieklimaat in de hele Gemeenschap zal bevorderen. Gezien het cruciale
belang van een coherente toepassing is bovendien een aantal formele mechanismen voorgesteld. Volgens
artikel 11, lid 4, van de voorgestelde verordening zijn de nationale mededingingsautoriteiten verplicht
het advies van de Commissie in te winnen voordat zij een verbodsbeschikking, een beschikking tot
aanvaarding van verbintenissen of een beschikking tot intrekking van het voordeel van een
groepsvrijstelling geven. Al deze beschikkingen hebben directe gevolgen voor degenen tot wie ze zijn
gericht. Er moet bijgevolg op worden toegezien dat ze met de algemene praktijk van het netwerk in
overeenstemming zijn. Voor het geval er binnen het netwerk grondige onenigheid bestaat, behoudt de
Commissie het recht een nationale mededingingsautoriteit een zaak uit handen te nemen door zelf een
procedure in te leiden.

¥21∂ Zaak 14/68 Walt Wilhelm (1969), Jurispr. 1.
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54. De Commissie is geenszins van plan de mechanismen van het voorgestelde artikel 11 te
gebruiken om systematisch tot in detail betrokken te raken bij de beschikkingen van de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Deze mechanismen zijn bedoeld als vangnet om ernstige
problemen door incoherente toepassing op te sporen en op te lossen.

55. Om de grondslag voor samenwerking in het netwerk verder toe te lichten, is de Commissie bezig
met het opstellen van een ontwerp-mededeling inzake samenwerking in het netwerk, met vooral
duidelijke, maar ook flexibele regelingen voor de verdeling van zaken, op basis van het principe van de
meest geschikte autoriteit. Deze mededeling zal in de plaats komen van de mededeling die momenteel
van kracht is. Vervolgens zou een diepgaande discussie met de mededingingsautoriteiten van de lidstaten
moeten uitmonden in de goedkeuring van een gezamenlijke overeenkomst op grond waarvan het netwerk
van start zal kunnen gaan.

3.4. Verbeterde samenwerking met nationale rechterlijke instanties

56. Het voorstel van de Commissie heeft ook ten doel voor een nauwere samenwerking tussen de
Commissie en de nationale rechterlijke instanties te zorgen en aldus een coherente toepassing van de
artikelen 81 en 82 te bevorderen.

57. Artikel 15 van de voorgestelde verordening kent de nationale rechterlijke instanties het recht toe
om met het oog op de toepassing van de artikelen 81 en 82 van de Commissie informatie te verkrijgen die
deze in haar bezit heeft. Zij kunnen de Commissie ook om advies vragen betreffende de toepassing van
de communautaire mededingingsregels. De Commissie zal een en ander nader regelen in een
mededeling, die in de plaats komt van de bestaande mededeling betreffende de samenwerking tussen de
nationale rechterlijke instanties en de Commissie. In die mededeling zal onder meer worden bepaald
binnen welke termijn de Commissie moet antwoorden op verzoeken van nationale rechterlijke instanties.

58. Hetzelfde artikel kent de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten de bevoegdheid toe
om voor de nationale rechterlijke instanties schriftelijke en mondelinge opmerkingen te maken. In het
geval van de nationale mededingingsautoriteiten houdt deze bevoegdheid slechts het recht in om in het
eigen land in rechtszaken te interveniëren. De Commissie mag slechts van deze mogelijkheid
gebruikmaken in het algemeen belang van de Gemeenschap (als amicus curiae) en dus niet in het
belang van een van de partijen. Deze bepaling wil met name de Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten de mogelijkheid bieden de aandacht van de nationale rechterlijke instanties te
vestigen op punten die van groot belang zijn voor een coherente toepassing van het communautaire
mededingingsrecht. Via dit mechanisme zou de Commissie bijvoorbeeld zaken van andere lidstaten onder
de aandacht van de rechterlijke instanties kunnen brengen waarin identieke of soortgelijke problemen aan
de orde zijn gekomen. De nationale rechter is niet verplicht het advies van de Commissie of van een
nationale mededingingsautoriteit op te volgen. De informatie van de Commissie kan echter nuttig zijn
voor rechterlijke instanties die overwegen te verwijzen naar het Europees Hof van Justitie.

3.5. Zorgen voor een passend niveau van rechtszekerheid voor bedrijven

59. Op grond van de bestaande Verordening nr. 17 worden overeenkomsten of besluiten die onder
toepassing van artikel 81, lid 1, vallen, eerst rechtsgeldig, dat wil zeggen voor de civiele rechter
afdwingbaar, nadat ze bij de Commissie zijn aangemeld en de Commissie daarvoor bij beschikking een
vrijstelling heeft verleend. In de praktijk worden de meeste zaken waarin een aanmelding wordt verricht,
afgesloten met een niet-verbindende administratieve brief van de diensten van de Commissie (een
zogeheten „comfort letter”).
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60. De voorgestelde verordening ruimt de bureaucratische obstakels van de aanmeldings- en
goedkeuringsprocedure uit de weg en houdt tegelijkertijd een toereikende mate van rechtszekerheid in
stand. Met name zijn krachtens het voorgestelde nieuwe systeem overeenkomsten en besluiten die aan de
voorwaarden van artikel 81, lid 3, voldoen, ab initio rechtsgeldig en afdwingbaar, zonder dat daartoe een
administratieve beschikking vereist is. De ondernemingen kunnen er bijgevolg van uitgaan dat hun
overeenkomsten en besluiten civielrechtelijk afdwingbaar zijn zonder dat een administratie tussenbeide
behoeft te komen; dit verhoogt de rechtszekerheid.

61. De voorgestelde verordening ontslaat ondernemingen niet van de verplichting te beoordelen of hun
zakelijke transacties met de mededingingsregels verenigbaar zijn. Op grond van de huidige Verordening
nr. 17 verrichten de ondernemingen deze analyse wanneer zij hun aanmelding voorbereiden. De
voorgestelde verordening stelt de toepassing van de communautaire mededingingsregels gelijk met de
toepassing van het recht op andere gebieden waarop van de ondernemingen wordt verlangd dat zij zelf
nagaan of hun gedrag wettig is.

62. Op het gebied van het communautaire mededingingsrecht wordt de van de ondernemingen
geëiste beoordeling van hun eigen gedrag vergemakkelijkt door groepsvrijstellingsverordeningen,
mededelingen van de Commissie en richtsnoeren die de toepassing van de geldende regels toelichten. In
het verlengde van de huidige herziening verbindt de Commissie zich ertoe in dit opzicht een nog grotere
inspanning te leveren. In dit kader kent artikel 28 van de voorgestelde verordening de Commissie een
algemene bevoegdheid tot vaststelling van groepsvrijstellingsverordeningen toe. Dit zal haar in staat
stellen voldoende snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen en veranderende marktsituaties.

63. Bovendien zal in het nieuwe systeem artikel 81, lid 3, door een groter aantal organen worden
toegepast, hetgeen snel aanleiding zal geven tot het ontstaan van een geheel van rechterlijke en
administratieve precedenten over de uitlegging van bepaalde aspecten van deze bepaling die tot nog toe
vaag zijn gebleven, en dus tot het ontstaan van een solider referentiekader voor de beoordeling van het
gedrag van ondernemingen. De Commissie zal tot deze ontwikkeling bijdragen door beleidsbepalende
beschikkingen te blijven geven in individuele zaken. In de voorgestelde verordening is bepaald dat de
Commissie niet alleen verbodsbeschikkingen kan geven, maar dat zij in zaken waarin het algemeen
belang van de Gemeenschap dit vereist, ook op eigen initiatief bij beschikking kan vaststellen dat er van
een inbreuk geen sprake is. De Commissie zal aldus, door in een richtinggevende zaak haar standpunt te
bepalen, het recht kunnen verduidelijken ten behoeve van alle ondernemingen die in een gelijksoortige
situatie verkeren.

64. In de zeldzame situaties waarin zich een echt probleem van voorspelbaarheid voordoet, blijft de
Commissie zich beschikbaar stellen om zo nodig specifieke zaken met ondernemingen te bespreken. In
zaken die zich daartoe lenen is de Commissie verder van plan begeleiding te bieden aan bedrijven in de
vorm van adviezen. De Commissie oordeelt zelf of zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zodat de
geplande heroriëntering van de handhavingsactiviteiten van de Commissie niet op het spel wordt gezet.
De Commissie is bezig met de voorbereiding van een mededeling betreffende het mechanisme voor
aanvullend advies, waarin de criteria zullen worden uiteengezet op grond waarvan de Commissie
verzoeken om adviezen, evenals de praktische regelingen voor dergelijke verzoeken, zal onderzoeken.

3.6. Stand van zaken met betrekking tot de wetgevingsprocedure

65. Het voorstel van de Commissie is voorgelegd aan de Raad, het Europees Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité.
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66. De werkgroep van de Raad heeft sinds begin oktober 2000 aan het voorstel gewerkt. Op
5 december 2000 heeft de Industrieraad kennisgenomen van de voortgang die de werkgroep heeft
gemaakt. Het werk zal worden voortgezet onder het Zweedse voorzitterschap in 2001.

67. Het Europees Parlement heeft het voorstel doorverwezen naar de Commissie economische en
monetaire zaken als het verantwoordelijke orgaan. De heer Evans (EVP/VK) is benoemd tot rapporteur.
De Commissie economische en monetaire zaken heeft op 21 november 2000 een eerste
gedachtewisseling gehouden. Op 27 februari 2001 vond een openbare hoorzitting plaats. Het Europees
Parlement verwacht de verordening in juni 2001 te zullen goedkeuren.

B — Handhaving van de artikelen 81, 82 en 86

1. Artikel 81

1.1. Kartels

68. Kartels zijn heimelijke horizontale overeenkomsten die worden gesloten door de belangrijkste
bedrijven van een bepaalde markt om onderlinge mededinging te verhinderen, de prijzen kunstmatig
hoog te houden en de productie beperkt te houden. Dergelijke pogingen om een concurrerende omgeving
— de drijvende kracht achter een markteconomie — te vervangen door een gecoördineerde en centraal
gecontroleerde ordening van de markt vormen verreweg de meest schadelijke schendingen van het
mededingingsrecht.

69. Deelnemers aan een kartel zweren samen om een illusie van concurrentie te laten voortbestaan,
terwijl klanten in werkelijkheid geen feitelijke keuze hebben en hogere prijzen moeten betalen. Dit heeft
een direct effect op de hele toevoerketen en heeft uiteindelijk gevolgen voor de eindgebruiker.
Internationale kartels onttrekken op die manier naar schatting honderden miljoenen euro’s aan de
Europese economie. Bovendien is het zo dat, vanwege het feit dat kartelprijzen gewoonlijk zodanig
worden vastgesteld dat zij op één lijn liggen met de kosten van de minst concurrerende producent, kartels
belemmerend werken op efficiëntere ondernemingen wat betreft het verbeteren van de productkwaliteit
en de technologie, en het doelmatiger inrichten van hun productie- en verkoopmethoden.

70. In het licht van een economische mondialisering, waarin kartels steeds meer schade kunnen
aanrichten, is de Commissie zich steeds met de grootste vastberadenheid blijven inspannen om ze op te
sporen en te bestraffen. In dit opzicht is, na de oprichting van een gespecialiseerde karteleenheid in
december 1998, de grondige herziening van Verordening nr. 17, die momenteel in behandeling is, een
belangrijke stap in de intensivering van de strijd van de Europese Unie tegen kartels. De Commissie stelt
dan ook een aanzienlijke versterking van haar onderzoeksbevoegdheid voor, zodat zij beter is toegerust
om de uitdaging van in toenemende mate actieve en geraffineerde kartels aan te gaan.

71. Sinds 1998 is het aantal door de Commissie onderzochte gevallen van kartelvorming drastisch
gestegen. De meeste van deze onderzoeken liepen nog steeds in 2000 en zullen waarschijnlijk in de loop
van 2001 resulteren in verbodsbeschikkingen. Deze aanzienlijke toename in het aantal zaken is
grotendeels te wijten aan de positieve effecten van de in 1996 goedgekeurde mededeling van de
Commissie betreffende het niet-opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende
mededingingsregelingen ¥22∂. Steeds meer bedrijven die betrokken zijn (geweest) bij „hard-core”-

¥22∂ PB C 207 van 18.7.1996.
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mededingingsverstorende activiteiten overwegen nu gebruik te maken van de voordelen van het
clementieprogramma en verlenen hun medewerking aan de Commissie.

72. Hoewel kartelonderzoeken in beginsel vertrouwelijk blijven totdat een eindbeschikking is
gegeven, kunnen in specifieke omstandigheden, indien van toepassing, persmededelingen worden
uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een onderzoek is ingesteld naar aanleiding van
klachten, en/of wanneer de Commissie de zaak onder de aandacht van derde partijen wil brengen. In dit
verband bevestigde de Commissie in juli het bestaan van een lopend kartelonderzoek in de
vitaminesector. Zij kondigde in dezelfde maand aan dat er procedures waren ingeleid tegen bijna
120 banken en verenigingen van banken inzake hun mogelijke deelname aan prijsafspraken met
betrekking tot de kosten voor het wisselen van valuta’s in de eurozone.

73. In het jaar 2000 zijn drie formele verbodsbeschikkingen genomen met betrekking tot kartels,
namelijk in de maritieme sector, de dierenvoedings- en chemische industrie.

FETTCSA

74. Op 16 mei 2000 heeft de Commissie boeten opgelegd met een totaal van bijna 7 miljoen euro aan
vijftien scheepvaartbedrijven voor de afspraak geen kortingen te bieden op hun gepubliceerde tarieven.
De bedrijven waren lid van de thans opgeheven Far East Trade Tariff Charges and Surcharges
Agreement (FETTCSA) en omvatten de leden van de lijnvaartconference Far Eastern Freight Conference
(FEFC) evenals diens belangrijkste concurrenten. Daartoe behoorden Hapag-Lloyd (Duitsland), Maersk
Sealand (Denemarken) en P&O Nedlloyd (VK). De bedrijven waarop de beschikking van toepassing
was, bespraken mogelijke manieren om hun handelspraktijken op het gebied van kosten en toeslagen op
een lijn te brengen. Dit leidde tot de afspraak geen korting te geven op gepubliceerde tarieven ¥23∂.

75. De Commissie was van oordeel dat de overeenkomst inbreuk maakte op het verbod op
kartelvorming, dat is vervat in artikel 81 van het EG-Verdrag, en verwierp de bewering van de bedrijven
dat de FETTCSA louter een „technische regeling” was die was toegestaan krachtens de op
scheepvaartdiensten van toepassing zijnde mededingingsregels.

76. De Commissie heeft de geldboeten bepaald onder verwijzing naar haar gepubliceerde
richtsnoeren. Terwijl echter normaal gesproken een horizontale prijsafspraak tussen concurrenten met
hoge marktaandelen als een „zeer zware” inbreuk zou moeten worden beschouwd, waaraan geldboeten
zouden worden verbonden van ten minste 20 miljoen euro per bedrijf, werd het in deze zaak als passend
beschouwd om de inbreuk eenvoudig als „zwaar” aan te merken. Een overeenkomst om geen kortingen
te verlenen werd uiteindelijk minder schadelijk geacht dan daadwerkelijke prijsafspraken. Ook is
rekening gehouden met het feit dat eventuele schadelijke effecten waarschijnlijk van korte duur zouden
zijn geweest.

77. De Commissie hield ook rekening met het feit dat de FETTCSA-overeenkomst direct is
beëindigd nadat de bedrijven in 1994 een mededeling van punten van bezwaar hadden ontvangen en dat
er geen bijeenkomsten meer waren geweest nadat de Commissie in 1992 een waarschuwingsschrijven
aan de bedrijven had gericht. Bij het vaststellen van de geldboeten heeft de Commissie ook rekening
gehouden met het feit dat zij beperkte medewerking heeft gekregen van de partijen, evenals met de lengte
van de procedures, hetgeen grotendeels het gevolg was van het bestaan van andere, belangrijkere zaken
in deze sector.

¥23∂ PB L 268 van 20.10.2000.
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Het Lysine-kartel

78. Op 7 juni legde de Commissie aan vijf bedrijven geldboeten op voor in totaal 110 miljoen euro
voor het vormen van een wereldwijd prijskartel voor lysine, het belangrijkste aminozuur dat in
dierenvoeding wordt gebruikt (aminozuren zijn de bouwblokken van eiwitten). Uit het onderzoek van de
Commissie bleek dat Archer Daniels Midland Co (VS), Ajinomoto Co (Japan), Cheil Jedang (Korea),
Kyowa Akko (Japan) en Sewon (Korea) wereldwijd prijsafspraken hadden gemaakt voor lysine, onder
meer in de Europese Economische Ruimte. Om de prijsafspraken te handhaven maakten de vijf bedrijven
ook afspraken over verkoopquota en wisselden ze gevoelige informatie uit van ten minste juli 1990 tot en
met juni 1995 ¥24∂.

79. Het belang van de beschikking is vooral gelegen in de methode die de Commissie heeft gebruikt
voor het vaststellen van de geldboeten op de bovengenoemde niveaus. Dit wordt bevestigd door het feit dat
het grootste deel van de juridische beoordeling van de beschikking over de kwestie van de geldboeten gaat
en de argumenten die de partijen daarover naar voren hebben gebracht. In de beschikking heeft de
Commissie niet alleen de beginselen toegepast die zij heeft uiteengezet in haar richtsnoeren van 1998 voor
de berekening van geldboeten ¥25∂. Zij heeft ook voor het eerst haar mededeling uit 1996 toegepast
betreffende het niet-opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen
(hierna de mededeling betreffende „clementie” genoemd), om rekening te houden met medewerking van
twee karteldeelnemers vanaf het prille begin van het onderzoek, en met een mindere mate van medewerking
die de andere deelnemers in een later stadium hebben verleend ¥26∂.

80. De samenzwering die bij beschikking van de Commissie is verboden betreft een onverbloemd,
„hard-core”-prijs- en verkoopquotakartel dat in zichzelf onwettig is. Geen van de bedrijven heeft de
feiten betwist. Ze hebben aan het kartel deelgenomen van ten minste juli 1990 tot en met juni 1995. Twee
deelnemers voegden zich pas half juni 1992 bij het kartel (ADM en Cheil Jedang). De Commissie begon
haar onderzoek in juli 1996, kort nadat de Amerikaanse antitrustautoriteiten een aanklacht hadden
ingediend tegen verscheidene deelnemers aan het kartel wegens betrokkenheid bij onwettige
samenzwering. De aanleiding voor het onderzoek was het feit dat een van de twee leiders van het kartel
(dat wil zeggen Ajinomoto — de andere leider was ADM) besloot de Commissie op de hoogte te stellen
van het bestaan van het kartel tussen juni 1992 (toen ADM de lysinemarkt van de EER betrad) en
juni 1995.

81. Om het basisbedrag van de geldboeten vast te stellen, beoordeelde de Commissie in haar
beschikking allereerst de zwaarte van de inbreuk. In dit opzicht wordt het kartel als een zeer zware
inbreuk gekwalificeerd met een reële invloed op de relevante EER-markt, in die zin dat het tot hogere
prijsniveaus heeft geleid dan het geval zou zijn geweest onder normale concurrentieomstandigheden. De
Commissie verklaart echter dat er redenen zijn voor een verschil in behandeling tussen de vijf
karteldeelnemers. Zij houdt zeker rekening met het aanzienlijke verschil in omvang tussen de bedrijven
en daarmee met het verschil tussen hun vermogen om belangrijke schade toe te brengen aan de klanten
binnen de EER. De wereldwijde omzet is als basis genomen voor de vergelijking van hun relatieve
omvang, omdat de Commissie aan de hand van deze omzet kan beoordelen wat de werkelijke middelen
en het belang van de betrokken bedrijven zijn. Op grond hiervan plaatst de Commissie aan de ene kant
ADM en Ajinomoto, en aan de andere kant de drie overige, veel kleinere bedrijven. In verband met de
zwaarte zet de Commissie ook uiteen dat zij geen rekening houdt met de geldboeten die de
antitrustautoriteiten van de VS en Canada hebben opgelegd, omdat — volgens de door deze autoriteiten

¥24∂ Persmededeling van de Commissie IP/00/589 van 7.6.2000. 
¥25∂ PB C 9 van 14.1.1998.
¥26∂ PB C 207 van 18.7.1996.
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geleverde informatie — bij de vaststelling van deze geldboeten alleen rekening is gehouden met de
mededingingsverstorende effecten die het wereldwijde kartel in hun eigen rechtsgebied teweeg had
gebracht. Volgens de richtsnoeren van 1998 vormt, behalve de zwaarte, de duur een bepalende factor
voor het vaststellen van het basisbedrag van de geldboete. In het onderhavige geval is sprake van een
gemiddelde duur (drie tot vijf jaar), waarbij ieder extra jaar — volgens de richtsnoeren van 1998 — de
geldboete met 10 % verhoogt.

82. Wat betreft bezwarende en verzachtende omstandigheden, heeft de Commissie het volgende
overwogen. Zij neemt het standpunt in dat zowel ADM als Ajinomoto kartelleiders zijn geweest. Deze
bezwarende factor leidt tot een verhoging van hun geldboete met 50 %. De Commissie stelt slechts
weinig verzachtende omstandigheden vast in haar beschikking. De passieve rol van Cheil Jedang in het
eindstadium van het kartel levert dat bedrijf een geringe verlaging van de geldboete op en voor alle
karteldeelnemers wordt de boete met 10 % verlaagd omdat zij de inbreuk hebben beëindigd zodra een
overheidslichaam (in casu de Amerikaanse antitrustautoriteiten en de FBI) tussenbeide kwam.

83. Ingevolge de clementiemededeling kan de Commissie het besluit nemen geldboeten niet op te
leggen of te verminderen voor partijen die gedurende de procedure met haar hebben samengewerkt. In
het onderhavige geval hebben de bedrijven in verschillende stadia van het onderzoek en over de
verschillende perioden waarop het onderzoek naar de inbreuk betrekking heeft, met de Commissie
samengewerkt. Om redenen die uitvoerig worden toegelicht in de beschikking voldoet geen van de
bedrijven aan de voorwaarden voor vrijstelling van geldboeten, voor een „zeer aanzienlijke”
vermindering van de geldboete (dat wil zeggen ten minste 75 %) of zelfs een „aanzienlijke”
vermindering (dat wil zeggen tussen de 50 % en 75 %). Alle bedrijven komen echter in aanmerking voor
een „belangrijke” vermindering van hun geldboete (dat wil zeggen tussen de 10 % en 50 %) voor hun
samenwerking.

84. Ajinomoto en Sewon zijn de twee bedrijven die het meest met de Commissie hebben
samengewerkt. Kartelleider Ajinomoto heeft de Commissie doorslaggevende (maar geen complete)
informatie over het kartel overhandigd voordat de Commissie met haar onderzoek was gestart. Sewon
voegde zich daar later bij met volledig doorslaggevend bewijsmateriaal, voornamelijk omdat de
Commissie een formeel verzoek om informatie had ingediend. Om deze redenen verleent de Commissie
beide bedrijven de hoogst mogelijke vermindering van de geldboete, namelijk 50 %.

85. Kyowa Akko en Cheil Jedang hebben eveneens enig, weliswaar niet doorslaggevend,
bewijsmateriaal van het bestaan van het kartel aangeleverd. Zij komen daarom in aanmerking voor een
vermindering van de geldboete van 30 %.

86. ADM, ten slotte, heeft niet met de Commissie samengewerkt tijdens de onderzoeksfase van de
procedure. Na ontvangst van de mededeling van de punten van bezwaar van de Commissie heeft dit
bedrijf echter de Commissie laten weten dat het de feiten die in het document naar voren worden
gebracht, niet fundamenteel betwist. De Commissie is van mening dat ADM in aanmerking komt voor
een vermindering van het bedrag van de geldboete van 10 %.

87. Na de goedkeuring van de beschikking, hebben alle betrokken bedrijven, met uitzondering van
Ajinomoto, een vordering tot nietigverklaring ingediend bij het Gerecht van eerste aanleg ¥27∂.

¥27∂ Zaken T–224/2000 (ADM), T–220/2000 (Cheil), T–223/2000 (Kyowa), T–230/2000 (Sewon).
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Hernieuwde goedkeuring van de op procedurele gronden nietig verklaarde beschikking

88. Op 13 december 2000 keurde de Commissie opnieuw een beschikking goed, die een geldboete
van 3 miljoen euro oplegde aan het Belgische bedrijf Solvay SA voor zijn deelname aan het
natriumcarbonaatkartel eind jaren tachtig. Natriumcarbonaat is een chemisch product dat wordt gebruikt
voor de productie van glas. Tijdens de in aanmerking genomen periode had Solvay een overeenkomst
gesloten met een Duits bedrijf, inhoudende dat Solvay dit bedrijf een minimumverkoopvolume
garandeerde, waarbij Solvay zelf eventuele tekorten zou opkopen, teneinde de prijs van
natriumcarbonaat in Duitsland kunstmatig hoog te houden. Hiermee werd inbreuk gemaakt op artikel 85
(thans 81) van het EG-Verdrag ¥28∂.

89. De oorspronkelijke beschikking, die een geldboete oplegde aan Solvay en het Duitse bedrijf, was
op 19 december 1990 goedgekeurd, maar werd uiteindelijk door het Hof van Justitie afgewezen op zuiver
procedurele gronden: de beschikking was pas rechtsgeldig gemaakt door de handtekeningen van de
voorzitter en de secretaris-generaal van de Commissie nadat de betreffende personen ervan in kennis
waren gesteld. Als een beschikking door het Hof op zuiver procedurele gronden nietig is verklaard, is de
Commissie gerechtigd de beschikking opnieuw goed te keuren voorzover deze materieel ongewijzigd
blijft. De Commissie heeft de beschikking die Solvay een geldboete oplegde, dan ook opnieuw
goedgekeurd. Het Duitse bedrijf is niet tegen de beschikking in beroep gegaan en heeft zijn geldboete
van 1 miljoen euro betaald.

1.2. Andere soorten overeenkomsten

90. Artikel 81 gaat niet alleen over kartels, maar ook over andere soorten overeenkomsten
tussen ondernemingen die de mededinging beperken of vervalsen. Dit kan het geval zijn bij
samenwerkingsovereenkomsten tussen concurrenten of bij distributieovereenkomsten tussen
producenten en handelaars. Hoewel dergelijke overeenkomsten zouden kunnen worden vrijgesteld
van het verbod dat door artikel 81 wordt opgelegd — namelijk wanneer aan de in artikel 81, lid 3,
omschreven voorwaarden wordt voldaan — zijn er toch gevallen waarin de voordelen van dergelijke
overeenkomsten voor de gebruikers een onvoldoende rechtvaardiging vormen om het
concurrentieverlies dat ze met zich brengen te rechtvaardigen. In die gevallen zal de Commissie de
partijen vragen hun afspraken te wijzigen of in te trekken. Ten slotte kan de Commissie eisen dat
afspraken ongedaan worden gemaakt als ze reeds zijn uitgevoerd, en geldboeten opleggen.

1.2.1. Luchtvaartallianties

91. De luchtvaartsector wordt gekenmerkt door een aantal alliantieovereenkomsten. Dit valt te
verklaren uit de hinderpalen op regelgevend gebied die het de luchtvaartmaatschappijen van de
verschillende lidstaten momenteel moeilijk maken hun activiteiten anderszins te combineren. De
Commissie heeft een aantal onderzoeken gedaan naar overeenkomsten tussen Europese luchtvaartmaat-
schappijen, die in het jaar 2000 tot formele stappen hebben geleid in het geval van de Qualiflyer-alliantie
en van de samenwerking van Lufthansa en SAS met Austrian Airlines. Deze gevallen worden
gedetailleerder behandeld in de paragraaf over luchtvervoer in dit verslag ¥29∂. Er loopt nog een aantal
onderzoeken van de Commissie naar bepaalde andere luchtvaartallianties, waaronder enkele trans-
Atlantische luchtvaartallianties.

¥28∂ Persmededeling van de Commissie IP/00/1449 van 13.12.2000.
¥29∂ Deel I.C, paragraaf 2.5.1 over luchtvervoer.
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1.2.2. Distributieovereenkomsten

92. In het geval van distributieovereenkomsten houdt de Commissie zich met name bezig met het
risico dat deze kunnen leiden tot een verdeling van de EU-markt, die de doelstelling van de interne markt
in gevaar zou brengen.

Opel

93. Het recht van consumenten om producten in andere lidstaten voor minder geld te kopen, vormt
een van de belangrijkste voordelen van de interne markt. De vastbeslotenheid van de Commissie om dit
recht te waarborgen, kwam tot uiting in de beschikking die Opel Nederland BV een geldboete oplegde
van 43 miljoen euro ¥30∂. De Nederlandse Opel-importeur belemmerde tussen september 1996 en januari
1998 de export van nieuwe auto’s naar eindgebruikers uit andere lidstaten. Dit is de tweede belangrijke
beschikking van de Commissie, na die welke in januari 1998 tegen Volkswagen AG is genomen, waarbij
de Commissie naar aanleiding van klachten van gebruikers besloot een onderzoek in te stellen naar de
praktijken van autofabrikanten en hun auto-importeurs, en om hoge boeten op te leggen ¥31∂. Daarmee
werd nog eens bevestigd dat maatregelen van ondernemingen die de goede werking van de interne markt
ondermijnen, een zeer zware inbreuk vormen op de Europese mededingingsregels waartegen streng
wordt opgetreden.

JCB

94. Op 21 december 2000 heeft de Commissie een beschikking goedgekeurd waarin werd
vastgesteld dat het bedrijf JCB Service, de moedermaatschappij van het Britse concern JC Bamford,
inbreuk heeft gemaakt op artikel 81 van het EG-Verdrag ¥32∂. De Commissie is van mening dat de
distributieovereenkomsten voor JCB-bouwmachines die tussen het concern JCB en zijn netwerk van
exclusieve distributeurs zijn gesloten, ten doel hebben de Franse, Britse, Ierse en Italiaanse nationale
markten af te schermen binnen de Gemeenschap. De overeenkomsten omvatten verscheidene
maatregelen die ten doel hebben de verkoop van de distributeurs buiten hun exclusieve gebied in te
perken. De beschikking van de Commissie gelast JCB Service de inbreuk te beëindigen en legt dit bedrijf
een geldboete op van 39,6 miljoen euro.

1.2.3. Milieuovereenkomsten

CECED

95. Artikel 6 van het EG-Verdrag bepaalt dat het milieubeleid moet worden geïntegreerd in de
andere beleidsgebieden van de Gemeenschap. De aandacht voor het milieu is namelijk in geen enkel
opzicht in tegenspraak met het mededingingsbeleid, mits de beperkingen van de mededinging
proportioneel zijn aan en noodzakelijk zijn voor het bereiken van de beoogde milieudoelen.

96. Dit beginsel wordt duidelijk geïllustreerd aan de hand van de beschikking inzake CECED ¥33∂,
waarin de Commissie voor het eerst een overeenkomst goedkeurt waarin de productie wordt gestaakt
teneinde de milieuprestaties van de producten te verbeteren. De deelnemers aan de overeenkomst, bijna

¥30∂ Beschikking van 20.9.2000 (PB L 59 van 28.2.2001); persmededeling IP/00/1028 van 20 september 2000. Op
1 december 2000 heeft Opel beroep aangetekend bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschap tegen
de beschikking van de Commissie (zaak T-368/2000).

¥31∂ Zie ook deel I.C, paragraaf 1.1.1 over motorvoertuigen. 
¥32∂ Persmededeling van de Commissie IP/00/1526 van 21.12.2000.
¥33∂ F-1/36.718; PB L 187 van 26.7.2000; persmededeling van de Commissie IP/00/148 van 11.2.2000.
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alle Europese fabrikanten en importeurs van huishoudelijke wasmachines, staken de productie en de
invoer in de EU van apparaten met de laagste energie-efficiëntie om het energieverbruik en daarmee de
vervuilende uitstoot bij elektriciteitsopwekking terug te dringen.

97. Hoewel de deelnemers hun vrijheid om bepaalde typen wasmachines te produceren en te
verhandelen beperken, en zo de mededinging beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag, voldoet de overeenkomst aan de voorwaarden voor een ontheffing overeenkomstig artikel 81,
lid 3: zij levert consumenten voordelen en aanzienlijke besparingen op, namelijk door de vervuilende
uitstoot die de elektriciteitsopwekking met zich meebrengt, terug te dringen. Bij haar gunstige
beschikking houdt de Commissie, in het belang van de huidige en toekomstige generaties, rekening met
deze positieve bijdrage aan de milieudoelstellingen van de Europese Unie.

2. Artikelen 82 en 86

98. Artikel 82 verbiedt ondernemingen die op een bepaalde markt een machtspositie hebben,
misbruik te maken van deze situatie ten nadele van derde partijen. Dit misbruik kan onder meer bestaan
in het beperken van de productie, het in rekening brengen van excessieve, discriminerende of
„predatory” prijzen, koppelverkoop, het opleggen van aanvullende verplichtingen die geen verband
houden met het verkochte product of de verkochte dienst. De Commissie hanteert het standpunt dat
ondernemingen die niet door concurrentie worden geremd, van hun positie ernstig misbruik maken
wanneer zij — door middel van oneerlijke praktijken — de toegang van concurrenten tot de markt
blokkeren of vertragen. De Commissie is daarom met name alert op de effecten van machtsposities in pas
geliberaliseerde markten, waar het gevaar bestaat dat het gedrag van het gevestigde bedrijf de verwachte
voordelen van deze processen, zoals bijvoorbeeld herstructurering, innovatie of het scheppen van
werkgelegenheid, tegengaat.

99. Artikel 86 specificeert dat de mededingingsregels ook van toepassing zijn op openbare bedrijven
en ondernemingen waaraan lidstaten bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, voorzover de
toepassing van dergelijke regels de vervulling van de hun toevertrouwde bijzondere taken niet
verhindert.

100. Precieze gegevens over de onder toepassing van artikel 82 en van artikel 86, in samenhang met
artikel 82, goedgekeurde besluiten, of van ingeleide formele procedures worden verstrekt in het gedeelte
van dit verslag over postdiensten ¥34∂ en luchtvervoer ¥35∂.

Selectieve kortingen in de chemische industrie: hernieuwde goedkeuring van beschikking

101. Op 13 december 2000 heeft de Commissie twee beschikkingen opnieuw goedgekeurd, namelijk
de beschikking die een geldboete van 20 miljoen euro oplegt aan het Belgische bedrijf Solvay SA en die
welke een boete van 10 miljoen euro oplegt aan het Britse bedrijf Imperial Chemicals Industries (ICI)
plc, met betrekking tot het misbruik van hun machtspositie op de natriumcarbonaatmarkt in de loop van
de jaren tachtig. Natriumcarbonaat is een chemisch product dat wordt gebruikt voor de productie van
glas. Gedurende de bewuste periode hebben Solvay en ICI een kortingensysteem in het leven geroepen
dat ten doel had ieder risico van echte concurrentie op hun respectievelijke „thuismarkten” te vermijden,
te weten continentaal West-Europa in het geval van Solvay en het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het
geval van ICI.

¥34∂ Deel I.C, paragrafen 2.4.3, 2.4.4 en 2.4.5.
¥35∂ Deel I.C, paragraaf 2.5.2.
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102. ICI en Solvay hadden beide een systeem opgezet van zogenaamde „top-slice rebates”
(kortingen voor marginale hoeveelheden), dit om concurrenten buiten de markt te houden. De meeste
glasfabrikanten, de grootste afnemers van natriumcarbonaat, hebben een hoofdleverancier voor hun
kernbehoeften, maar willen graag een tweede leverancier om niet volledig afhankelijk te zijn van de
eerste. Om het concurrentie-effect van dergelijke tweede leveranciers zo klein mogelijk te houden,
hebben Solvay en ICI een prijssysteem met twee lagen ontwikkeld. De kerntonnage werd verkocht
tegen de normale prijs, maar de extra hoeveelheden, die de klant anders misschien van een andere
leverancier had gekocht — de „top slice” — werden tegen een aanzienlijke (en geheime) korting
aangeboden.

103. In sommige gevallen betekende dit dat Solvay en ICI de bijkomstige tonnage tegen zo goed als
de helft van de prijs aanboden. De klanten werd duidelijk gemaakt dat de speciale prijs voor de „top
slice” alleen gold als ze het grootste deel, zo niet alles wat ze nodig hadden, afnamen van de
dominante producent. Het gevolg was dat andere producenten niet echt konden concurreren met
Solvay en ICI. Om concurrerend te kunnen zijn hadden zij zeer grote kortingen op hun hele
verkoopvolume moeten geven, terwijl Solvay en ICI dit alleen op de „top slice” deden. De Commissie
heeft dit als zeer zware inbreuken op artikel 86 (thans artikel 82) beschouwd en keurde op
19 december 1990 twee beschikkingen goed die, destijds als zwaar beschouwde, geldboeten oplegden.
Het Hof van Justitie verklaarde deze beschikkingen nietig op zuiver procedurele gronden: in dit geval
is de Commissie gerechtigd de beschikking opnieuw goed te keuren voorzover die materieel
ongewijzigd blijft ¥36∂.

¥36∂ Zie ook punt 88. 

Kader 2: de gevolgen van het mededingingsbeleid voor de consumenten

Consumenten zijn niet de enige, maar wel belangrijke begunstigden van het
mededingingsbeleid. Als aan de concurrentievoorwaarden is voldaan, proberen producenten
klanten aan te trekken door hun een lagere prijs, een hogere kwaliteit of een betere dienst te
bieden dan hun concurrenten. Consumenten profiteren ook op de lange termijn, als
inspanningen van bedrijven om hun concurrenten te overtreffen uiteindelijk leiden tot meer
innovatie en efficiëntie bij de productie van bepaalde goederen of diensten. Het is echter niet
altijd gemakkelijk, of zelfs mogelijk, om de gevolgen van besluiten inzake het
mededingingsbeleid voor de consument te meten. Zoals gezegd beconcurreren bedrijven elkaar
niet alleen op prijzen en zijn er veel andere manieren waarop gebruikers van bepaalde
beleidsmaatregelen zouden kunnen profiteren, bijvoorbeeld door een grotere variëteit aan
producten of betere contractvoorwaarden. In andere gevallen kan het zo zijn dat beschikkingen
op het gebied van concurrentiebeleid betrekking hebben op een tussenfase van de productie,
zodat de eindgebruiker er niet direct bij betrokken is. Als dat het geval is kunnen
antitrustbeschikkingen de concurrentie op de toevoermarkten vergroten, en daarmee de
voorwaarden creëren voor lagere prijzen van het eindproduct; het is echter moeilijk te meten
hoeveel voordeel dit waarschijnlijk zal opleveren voor de eindgebruiker.

In het onderhavige verslag zijn verwijzingen opgenomen naar veel antitrust- en
fusiebeschikkingen. Hieronder willen we er een paar uitvoeriger beschrijven, die naar onze
mening het soort voordelen dat consumenten van het mededingingsbeleid kunnen verwachten,
illustreren.
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De beschikking tegen Opel Nederland BV (1) is de tweede grote zaak betreffende belemmeringen
voor parallelle handel in auto’s, na die tegen Volkswagen in 1998 (2). De beschikking verplicht de
Nederlandse importeur van Opel-auto’s om de maatregelen op te heffen die het consumenten uit
andere lidstaten onmogelijk maken nieuwe auto’s van het merk Opel te kopen voor onmiddellijke
wederuitvoer, of hen daarin beperken. Deze beschikking is erop gericht het recht van consumenten
te waarborgen om ongehinderd een auto te kunnen kopen in de lidstaat waar de prijzen laag zijn.
Mocht parallelle invoer een hoge vlucht gaan nemen, dan zou deze een bepaalde druk kunnen
uitoefenen op autofabrikanten om in die lidstaten waar de autoprijzen hoger liggen, een
prijsverlaging door te voeren. Parallelle invoer zou autodealers ook kunnen stimuleren hun
dienstverlening te verbeteren en andere voordelen te bieden.

In de zaak Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport (3), die handelt over de markt van
voetbalrechten voor betaal-tv in Spanje, is door tussenkomst van de Commissie een eind gemaakt
aan de overeenkomst om de prijs vast te stellen voor het kijken naar voetbalwedstrijden via
kiestelevisie (pay-per-view) in Spanje. Begin september 2000, toen het nieuwe voetbalseizoen
begon, bleek er een zeer sterke concurrentie te bestaan tussen de omroepstations in de vorm van op
het voetbalaanbod gebaseerde aanbiedingen. Hoewel deze aanbiedingen zich richtten op nieuwe
abonnees, waren er ook bewijzen dat sommige kabelexploitanten hun prijzen voor alle categorieën
klanten aanzienlijk verlaagden. Later verlaagde de Spaanse exploitant Digital Terrestrial de
prijzen voor kiestelevisie op het gebied van voetbalwedstrijden tot maar liefst 50 %. Dankzij de
tussenkomst van de Commissie genieten de consumenten ook een veel grotere keuze:
voetbalrechten die voorheen alleen beschikbaar waren voor digitalesatellietexploitanten zullen
voortaan ook toegankelijk zijn voor andere omroepstations, wat een omvangrijk voetbalaanbod op
alle drie de digitale leveringssystemen tot gevolg heeft (satelliet, ether en kabel).

In het geval van de fusie tussen de Duitse elektriciteitsmaatschappijen Veba en Viag (4) is de
operatie afhankelijk gemaakt van de volledige tenuitvoerlegging van een aantal afstotingen door
de partijen. Dit om te garanderen dat de concurrentie in de pas geliberaliseerde Duitse
elektriciteitsmarkt niet zou worden belemmerd door een dominant duopolie tussen Veba/Viag en
hun grootste concurrent RWE. Bij de afhandeling van de zaak heeft de Commissie nauw
samengewerkt met het Duitse Bundeskartellamt, dat de parallelle fusie tussen RWE en VEW
moest onderzoeken, en deze goedkeurde onder soortgelijke voorwaarden. Als gevolg hiervan
zullen de Duitse elektriciteitsgebruikers blijven profiteren van concurrentie in de levering van
elektriciteit, wat reeds heeft geleid tot aanzienlijke prijsverlagingen voor zowel zakelijke als
particuliere gebruikers, sinds de regionale monopolieposities van nutsbedrijven twee jaar geleden
wettelijk zijn afgeschaft. Zonder de verreikende voorwaarden die de Commissie en het
Bundeskartellamt hebben gesteld, zouden de twee fusies tot een situatie hebben geleid waarin, bij
afwezigheid van een effectieve concurrentie, de prijzen in Duitsland waarschijnlijk weer naar het
oude niveau zouden zijn gestegen, en de voordelen van de liberalisering teniet zouden zijn gedaan.
Een sterkere concurrentie in de elektriciteitsvoorziening als gevolg van liberalisering kan ook
leiden tot een verbeterde dienstverlening door de nutsbedrijven (bv. meervoudige nutsdiensten,
een grotere keuze voor de consument wat de leveringsbronnen aangaat, „groene” stroom enz.).

(1) Zie ook punt 106. 
(2) PB L 124 van 23.4.1998.
(3) Zie ook punt 220. 
(4) Zie ook punt 261.
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C — Sectoraal overzicht

1. Basale bedrijfstakken, consumenten- en investeringsgoederen

1.1. Motorvoertuigen

104. Bij Verordening (EG) nr. 1475/95 ¥37∂ wordt het verbod van artikel 81 buiten toepassing
verklaard voor bepaalde groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen
tussen fabrikanten en hun dealers. Deze distributiewijze wordt gekenmerkt door de combinatie van
een exclusieve en een selectieve distributie, dat wil zeggen dat de distributie uitsluitend plaatsvindt
via erkende dealers aan wie een exclusief verkoopgebied wordt toegewezen (of een gebied met een
beperkt aantal andere dealers van hetzelfde distributienet) en dat verkopen aan door de fabrikant
niet-erkende tussenpersonen niet zijn toegestaan. De groepsvrijstelling is verleend in de
veronderstelling dat de automobielsector een daadwerkelijke mededinging tussen en binnen de
merken kent, dat de commerciële onafhankelijkheid van de dealers zou worden vergroot en dat de
consument van dit systeem zou profiteren. De bij de verordening vastgestelde vrijstelling geldt tot
en met 30 september 2002.

105. De verordening omvat een groot aantal bepalingen die ten doel hebben de mededinging te
bevorderen op het gebied van de distributie van motorvoertuigen en de reserveonderdelen ervan, opdat
de consument alle mogelijke voordelen van de interne markt kan benutten, in het bijzonder doordat deze
in staat wordt gesteld grensoverschrijdende aankopen te doen.

De Commissie heeft ook voorwaarden gesteld aan de fusie tussen TotalFina en Elf
Aquitaine (1), die het risico met zich mee zou hebben gebracht van een belemmering van de
effectieve concurrentie op verscheidene productmarkten in Frankrijk. Daartoe behoorden zeer
belangrijke markten voor de consument als de groothandelsmarkt voor stookolie voor
verwarmingsdoeleinden, de detailhandelsmarkt van vloeibare petroleumgassen (LPG) en de
verkoop van motorbrandstof op Franse autosnelwegen. Dankzij de vereiste afstoting van een groot
deel van de investeringen die het gefuseerde concern in vervoers- en opslaglogistiek had gedaan,
kunnen niet-geïntegreerde producenten concurrerend blijven in de detailhandelsmarkt voor
stookolie en voor LPG en zodoende een neerwaartse druk op de prijzen uitoefenen. Op de markt
voor motorbrandstof op autosnelwegen zullen door de vereiste overdracht van 70 benzinestations
de voorwaarden voor daadwerkelijke mededinging behouden blijven en kan een grote
detailhandelsexploitant (Carrefour) toetreden tot een sector die van oudsher in handen is van
energieconcerns. Dit laatste aspect zou niet alleen de concurrentie op het gebied van de prijzen
moeten ontwikkelen, maar ook op het gebied van aanvullende diensten voor consumenten.

(1) Zie ook punt 257.

¥37∂ Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het
Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen.
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1.1.1. Toepassing van de vrijstellingsverordening in 2000: inbreuken

106. Niettegenstaande deze bepalingen heeft de Commissie in de zaak Opel ¥38∂ geconstateerd dat het
bovenstaande niet altijd opging. De Opel-importeur in Nederland — Opel Nederland BV, een
dochteronderneming van General Motors Nederland BV — heeft tussen september 1996 en januari 1998
namelijk maatregelen genomen ter beperking of belemmering van de voor uitvoer bestemde verkoop
door zijn dealers aan eindgebruikers of tussenpersonen. Het betreft hier een bijzonder ernstige
ondermijning van de goede werking van de interne markt, een van de fundamentele doelstellingen van de
Gemeenschap. Gezien de zwaarte en de duur van de inbreuk heeft de Commissie Opel Nederland BV een
boete van 43 miljoen euro opgelegd. Na de beschikking inzake Volkswagen van 1998 ¥39∂ is die inzake
Opel de tweede belangrijke beslissing in het nadeel van een automobielfabrikant in de periode waarin
Verordening (EG) nr. 1475/95 van toepassing is.

107. Met zijn arrest van 6 juli 2000 ¥40∂ in de zaak Volkswagen heeft het Gerecht van eerste aanleg
overigens de zwaarte van dergelijke inbreuken bevestigd, die de consument verhinderen de voordelen
van de interne markt volledig te benutten. Het Gerecht van eerste aanleg heeft de beschikking van de
Commissie in hoofdzaak bevestigd, waarbij het echter van mening was dat de Commissie bij twee van de
vijf aan de kaak gestelde maatregelen het daadwerkelijke bestaan ervan onvoldoende had bewezen. Bij
de vaststelling van de boete is het Gerecht uitgegaan van een duur van de inbreuk van drie jaar, in plaats
van de in de beschikking genoemde tien jaar. Het Gerecht van eerste aanleg heeft de boete teruggebracht
van 120 miljoen euro tot 90 miljoen euro.

108. Langs dezelfde lijn heeft de Commissie tevens andere procedures voortgezet die zijn ingeleid
zowel ten aanzien van automobielfabrikanten die in 1999 een mededeling van punten van bezwaar
hebben ontvangen, als in verband met maatregelen die zijn genomen om de grensoverschrijdende handel
tegen te gaan of te beperken.

109. Een bijzonder kenmerk van de zaken Opel en Volkswagen — en van de andere ingeleide
procedures — is de oorsprong ervan. De Commissie ontvangt namelijk ieder jaar honderden brieven van
consumenten en van bevoegde tussenpersonen, waarin zij verslag doen van de problemen die zij hebben
gehad bij de aankoop van een motorvoertuig in een andere lidstaat. Op basis van deze informatie heeft de
Commissie diverse verrassingsinvallen gedaan bij verschillende fabrikanten.

1.1.2. Algemene evaluatie van de toepassing van de verordening

110. Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1475/95 verplicht de Commissie ertoe de gevolgen van het
vrijgestelde distributiesysteem te bezien, met name voor de prijsverschillen tussen de lidstaten, en
uiterlijk eind 2000 een verslag op te stellen van de evaluatie van deze verordening.

111. Wat de verschillen in prijzen exclusief belasting tussen de lidstaten van de Europese Unie betreft,
stelt de Commissie twee keer per jaar een evaluatieverslag op over deze verschillen, aan de hand van de

¥38∂ Beschikking van 20.9.2000 (PB L 59 van 28.2.2001); persmededeling IP/00/1028 van 20 september 2000. Op
1 december 2000 is Opel bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen in beroep gegaan tegen
de beschikking van de Commissie (zaak T-368/2000).

¥39∂ Beschikking van 28.1.1998, gepubliceerd in het PB L 124 van 25 april 1998 (zie persmededeling IP/98/94 van
28 januari 1998).

¥40∂ Arrest van 6 juli 2000 van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, zaak T-273/98 Volkswagen
(zie persmededeling IP/00/725 van 6 juli 2000); op 14 september 2000 is Volkswagen bij het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen in beroep gegaan tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (zaak C-338/2000).
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door de fabrikanten in mei en in november van ieder jaar verstrekte informatie ¥41∂. Voor de periode
november 1999 tot mei 2000 heeft de Commissie geconstateerd dat er nog steeds grote verschillen
bestaan tussen de prijzen exclusief belasting voor nieuwe auto’s binnen de Europese Unie, gemiddeld in
de orde van grootte van 20 %.

112. Ook is de Commissie overgegaan tot de evaluatie van de vrijstellingsverordening. De Commissie
heeft het desbetreffende evaluatieverslag op 15 november 2000 goedgekeurd ¥42∂. De evaluatie heeft
betrekking op de huidige validiteit van de hypothesen van de Commissie die ten grondslag lagen aan de
goedkeuring van deze vrijstellingsverordening, de gevolgen van het vrijgestelde distributiesysteem voor
de ontwikkeling van de prijsverschillen, de kwaliteit van de aan de consument verleende diensten en
meer in het algemeen op de werking van de interne markt voor de afzet van en de klantenservice bij
nieuwe auto’s.

113. Bij het opstellen van het evaluatieverslag wordt uitgegaan van de antwoorden op de vragenlijsten
die de Commissie heeft gezonden aan autofabrikanten, consumentenorganisaties, dealers aan wie een
franchise is verstrekt, onafhankelijke reparateurs, onafhankelijke importeurs, tussenpersonen,
producenten van reserveonderdelen en een aantal bedrijven dat actief is op Internet. Ook heeft de
Commissie zich gebaseerd op recente studies betreffende de automobielindustrie en de distributie van
auto’s, haar tweejaarlijkse verslag over de prijsverschillen tussen de lidstaten van de Unie en haar
ervaring met de problemen op mededingingsgebied, zoals deze aan het licht komen tijdens de controle
van de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag ¥43∂.

114. In het evaluatieverslag wordt geconcludeerd dat met de vrijstellingsverordening de gestelde
doelen slechts gedeeltelijk zijn bereikt. Een aantal van de hypothesen waarop de Commissie zich bij de
goedkeuring van deze verordening heeft gebaseerd, lijkt overigens discutabel te zijn. Het lijkt erop dat
het vrijgestelde systeem tevens een belangrijke belemmering kan vormen voor het ontstaan van nieuwe
distributiewijzen, in het bijzonder via Internet.

115. Na de goedkeuring van dit evaluatieverslag werd alle betrokken partijen verzocht hun
standpunten kenbaar te maken, met name tijdens een hoorzitting op 13 en 14 februari 2001. Bovendien
heeft de Commissie alle betrokken partijen verzocht hun mening te geven over twee studies van externe
adviseurs inzake de distributie van auto’s ¥44∂.

116. Verder is de Commissie voornemens uiterlijk eind 2001 voorstellen in te dienen met betrekking
tot het stelsel voor de distributie van en de klantenservice bij nieuwe motorvoertuigen, die na de afloop
van Verordening (EG) nr. 1475/95 van kracht zullen worden.

¥41∂ De verslagen zijn verkrijgbaar bij de kantoren van de Commissie in de lidstaten en op de aan de autosector gewijde
Internetpagina van het directoraat-generaal Concurrentie: http://europa.eu.int /comm/competition/car_sector/#prices. De
constateringen ten aanzien van de ontwikkeling van de prijsverschillen worden eveneens door de Commissie meegedeeld
aan de pers (zie persmededelingen IP/00/121 van 7 februari 2000 en IP/00/781 van 13 juli 2000).

¥42∂ Verslag van de evaluatie van Verordening (EG) nr. 1475/95 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het
Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen, COM(2000) 743 def. van
15.11.2000. Dit verslag is tevens verkrijgbaar op de Internetpagina „autosector” van het directoraat-generaal Concurrentie
op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

¥43∂ Zie tevens het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999, punten 145 en 146.
¥44∂ De twee studies zijn beschikbaar op de interne pagina „autosector” van het directoraat-generaal Concurrentie op het

volgende adres: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/. De studie „Lien naturel entre ventes et services après-
vente” (een natuurlijke band tussen verkoop en service) is uitgevoerd door Autopolis en de studie „Analyse économique
des différences de prix dans l’Union européenne” (economische analyse van de prijsverschillen in de Europese Unie) door
Hans Degryse en Frank Verboven (K.U. Leuven en CEPR).
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1.1.3. Structurele ontwikkeling van de sector

117. Ook in de automobielsector is er steeds vaker sprake van toenaderingen tussen fabrikanten. Zo
hebben General Motors en Fiat — nog afgezien van hun kruisparticipatie — bijvoorbeeld hun
samenwerking aangekondigd op het gebied van transmissies voor auto’s, van de aankoop van onderdelen
en reserveonderdelen voor auto’s, de organisatie van financiële diensten voor hun dealers en klanten, de
ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform en van programma’s voor onderzoek en ontwikkeling
in het kader van de productie van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. De Commissie was van
mening dat de voorwaarden voor een vrijstelling van de toepassing van de Gemeenschapsregels op
mededingingsgebied waren vervuld ¥45∂.

118. Deze structurele ontwikkeling valt tevens op door het aantal fusies en acquisities en opgerichte
gemeenschappelijke ondernemingen van toeleveranciers voor de automobielindustrie ¥46∂ en door de
aanhoudende integratie van autofabrikanten ¥47∂. Een andere belangrijke ontwikkeling is de vorming van
business-to-business (B2B)-Internetplatforms tussen enerzijds de autofabrikanten en anderzijds de
toeleveranciers, met het oog op zowel zo groot mogelijke schaalvoordelen met betrekking tot de
aankopen als optimalisering van de distributieketen en de productieprocessen van én de toeleveranciers
én de autofabrikanten. Zo bestaat het platform Covisint bijvoorbeeld enerzijds uit General Motors, Ford,
Daimler Chrysler, Renault, Nissan en Toyota, en anderzijds BASF, Delphi Automotive, Federal Mogul,
Johnson Controls, Lear Corporation en Yazaki International. De Commissie zal de oprichting en de
werking van Covisint aan een diepgaand onderzoek onderwerpen, aangezien deze overeenkomst is
ondertekend door belangrijke marktdeelnemers, zijnde in het bijzonder grote autofabrikanten.

1.2. Motorbrandstoffen

119. De drastische prijsstijging van motorbrandstoffen in het jaar 2000 vormde de aanleiding voor
een publiek debat over de concurrentiesituatie in de sector. De Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten zijn bijeengekomen en hebben de toepassing op nationaal en op
Gemeenschapsniveau van de mededingingsregels in deze sector besproken. Een eerste bijeenkomst vond
plaats op 29 september 2000 — tijdens welke de nationale autoriteiten en de Commissie ervaringen
uitwisselden; een tweede op 29 november 2000 ¥48∂. De nationale autoriteiten in diverse lidstaten hebben
in de loop van het jaar actie ondernomen teneinde schendingen van de mededingingswetgeving in de
motorbrandstoffensector op hun grondgebied aan de kaak te stellen. Zowel de Italiaanse als de Zweedse
mededingingsautoriteiten hebben met succes een aantal kartels bestreden en de Duitse
mededingingsautoriteit heeft een beschikking gegeven inzake discriminatoire prijsstellingen ¥49∂.

120. Er is overeengekomen dat de nationale autoriteiten zich vooral moeten bezighouden met de
bestrijding van kartelvorming aangezien de ervaring leert dat de prijskartels in deze sector op
nationaal of regionaal vlak worden gevormd. Ook werd de nationale mededingingsautoriteiten
verzocht de kwestie van de verticale beperkingen op hun nationale markten te bestuderen, in het
bijzonder de mate van marktafscherming. De motorbrandstoffensector in Europa wordt gekenmerkt
door exclusieve leveringscontracten tussen detailhandelaren en leveranciers. Het cumulatieve effect

¥45∂ Persmededeling van de Commissie IP/00/932 van 16.8.2000.
¥46∂ Concentratiezaken M.1870 ZF/Brembo/DFI, M.1929 Magnetti Marelli/SEIMA, M.2036 Valeo/Labinal, M.2046 Valeo/

Robert Bosch, M.2066 DANA/GETRAG en M.2102 Magnetti Marelli.
¥47∂ Concentratiezaken M.1998 Ford/LandRover en M.1847 GM/SAAB.
¥48∂ MEMO/00/55 van 20.9.2000, persmededelingen van de Commissie IP/00/1090 van 29.9.2000 en IP/00/1391 van

30.11.2000.
¥49∂ Voor nadere bijzonderheden van deze onderzoeken, zie de verslagen van de betrokken nationale mededingingsautoriteiten.
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van deze contracten kan nieuwe marktdeelnemers en niet-geïntegreerde, onafhankelijke bedrijven
belemmeren in hun pogingen de markt te betreden (het marktafschermingseffect). Bij de nieuwe
groepsvrijstellingsverordening betreffende verticale beperkingen ¥50∂ is de maximale duur van non-
concurrentiebedingen verkort van tien tot vijf jaar, waardoor de markt hopelijk meer zal worden
opengesteld. De Commissie en de nationale autoriteiten zullen bij deze evaluatie samenwerken.

121. De Commissie heeft van haar kant een onderzoek ingesteld naar de situatie van niet-
geïntegreerde onafhankelijke bedrijven in verschillende lidstaten. Het is belangrijk dat onafhankelijke
bedrijven een reële kans krijgen om zich een plaats te verwerven op de markten voor motorbrandstoffen:
de markten waarop onafhankelijke bedrijven een belangrijke plaats innemen (bv. in Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland) zijn immers concurrerender dan de detailhandelsmarkten, waarop
verticaal geïntegreerde leveranciers sterk zijn vertegenwoordigd.

2. Netwerkindustrieën

2.1. Gas

122. In 2000 is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de totstandbrenging van de interne gasmarkt.
De gasrichtlijn (98/30/EG) moest uiterlijk 10 augustus 2000 zijn omgezet in nationale wetgeving. Deze
richtlijn voorziet onder andere in:

— de afschaffing van monopolierechten (zoals invoermonopoliën),

— de invoering van een TPA-stelsel (Third Party Access, toegang voor derde partijen; hierdoor worden
„in aanmerking komende afnemers” in staat gesteld gebruik te maken van het bestaande gasnet),

— een geleidelijke openstelling van de markt (met ingang van augustus 2000 moest ten minste 20 %
van het totale jaarlijkse verbruik van de nationale gasmarkt zijn geliberaliseerd) en

— de ontbundeling van verticaal geïntegreerde bedrijven (de gasbedrijven moeten in ieder geval een
afzonderlijke interne boekhouding voor transmissie, distributie en opslag voeren).

123. De liberalisering heeft ten doel de gasmarkten open te stellen voor mededinging door de
afnemers de mogelijkheid te bieden van leverancier te veranderen. Deze openstelling van de gasmarkten
van de Gemeenschap zal net als de liberalisering van de elektriciteitsmarkten gevolgen hebben voor het
mededingingsbeleid. Het communautaire mededingingsbeleid zal een aanvulling vormen op het
internemarktbeleid, zodat liberalisering voor de consument werkelijkheid wordt.

124. Elf van de 15 lidstaten hebben de gasrichtlijn op tijd omgezet. Drie lidstaten zijn hun
verplichtingen in het geheel niet nagekomen (Frankrijk, Luxemburg en Portugal) en één lidstaat heeft de
richtlijn slechts gedeeltelijk omgezet (Duitsland). De Commissie heeft dan ook besloten een procedure in
te leiden ten aanzien van deze vier lidstaten.

125. Het merendeel van de lidstaten die de richtlijn hebben omgezet, heeft gekozen voor de
concurrentiebevorderende opties met betrekking tot de toegang tot het gasnet. De meerderheid koos voor
gereguleerde toegang voor derde partijen (Third Party Access, TPA); de overige lidstaten kozen voor
TPA via onderhandelingen of een combinatie van beide systemen.

¥50∂ Zie tevens deel I.A, hoofdstuk 1.
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126. Veel lidstaten zijn bij de openstelling van hun markten verdergegaan dan de minimumeisen van
de richtlijn. In plaats van de vereiste minimumopenstelling van 20 % hebben landen als het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland zich tot een openstelling van 100 % verbonden. De komende jaren zal een aantal
lidstaten naar verwachting dit voorbeeld volgen en zijn markt voor 100 % openstellen, namelijk
Oostenrijk, België, Italië, Nederland, Spanje en Zweden. In augustus 2000 was gemiddeld zo’n 80 % van
de totale vraag naar gas geliberaliseerd.

127. De start van de liberalisering van de gasmarkt is weliswaar veelbelovend en de gemiddelde hoge
mate van openstelling van de gasmarkten is dan wel zowel een bemoedigende indicator als een bijzonder
belangrijke eerste vereiste, willen de afnemers hun recht op keuzevrijheid kunnen doen gelden, maar dit
alles is op zich nog geen garantie dat in Europa een concurrerende gasmarkt tot stand zal worden
gebracht. Evenmin wordt hiermee al gewaarborgd dat de afnemers alle vruchten plukken van de
liberalisering. Er moet dan ook nog veel werk worden verzet voordat de interne Europese gasmarkt een
feit is.

128. De meeste lidstaten hebben ervoor gekozen een onafhankelijke regulerende instantie op te
richten, die toezicht houdt op de gassector en in het bijzonder op de TPA. De Commissie werkt nauw
samen met deze nieuwe instanties. In navolging van het „Florence-proces” heeft zij een „EU Gas
Regulatory Forum” (een EU-regulerend forum voor de gassector) in het leven geroepen, waarvan in het
jaar 2000 te Madrid twee bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Aan dit forum wordt deelgenomen door
vertegenwoordigers uit alle lidstaten, nationale regulerende instanties, TSO’s (transmission system
operators, transmissienetbeheerders) en gasbedrijven. Het forum vormt een platform voor
gedachtewisselingen over de harmonisatie van de normen in de sector en de regulerende praktijken. In
2000 heeft dit forum zich hoofdzakelijk gebogen over de oprichting van een onafhankelijke Europese
vereniging van transmissienetbeheerders en kwesties op het gebied van netten zoals verleende TPA-
diensten en grensoverschrijdende tarifering en technische interoperabiliteitsvraagstukken. Het forum
heeft daarnaast besloten een werkgroep in het leven te roepen teneinde een impuls te geven aan de
discussies over onder andere transmissietarieven, vereffening en toegang tot opslag.

129. De Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 heeft besloten „de liberalisering te
bespoedigen in sectoren zoals gas (...)” ¥51∂. Tijdens de Europese Raad van Stockholm van maart 2001 ¥52∂

zal de Commissie dan ook een nieuwe richtlijn voorstellen, met als doel de voltooiing van de interne
gasmarkt.

130. Wat de handhaving van het mededingingsrecht betreft, heeft de Commissie zich in 2000
voornamelijk beziggehouden met samenwerkingsverbanden tussen producenten en verleners van
aanvullende diensten en met langetermijnleveringscontracten ¥53∂.

131. Tijdens haar onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie dat de structuur van de Europese
gasmarkten momenteel niet concurrentiebevorderend is. De markten worden gekenmerkt door
horizontale en verticale afsluiting, die onder andere het gevolg is van langetermijnleveringscontracten
tussen de leden van een stevig gegrondveste verticale distributieketen van gasproducenten tot
eindgebruikers.

¥51∂ Zie de persmededeling over Lissabon (24.3.2000)  nr. 100/2000.
¥52∂ Zie de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de recente vooruitgang bij de

totstandbrenging van de interne markt voor elektriciteit, COM(2000) 297 def., 16.5.2000, blz.11.
¥53∂ Zie ook deel II over GN/Endesa.
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132. Verticale afsluiting houdt in dat iedere marktdeelnemer een nauwkeurig gedefinieerde functie en
plaats heeft in de distributieketen en zich over het algemeen niet op de markten van zijn afnemers en/of
leveranciers begeeft (bv. geen directe verkoop door producenten aan eindgebruikers). Horizontale
afsluiting betekent dat iedere importeur/groothandelaar en/of regionale/plaatselijke distributeur een
traditioneel afzetgebied heeft en zich over het algemeen — in ieder geval voorlopig — niet waagt op het
aangrenzende afzetgebied.

133. Daarnaast constateerde de Commissie dat de meeste upstream-markten (exploratie, productie en
verkoop aan groothandelaren) worden gekenmerkt door diverse vormen van samenwerking tussen
concurrenten. De meeste downstream-markten (distributie, transmissie en opslag) lijken momenteel ten
hoogste binnen het nationaal bestek te vallen. Deze markten worden over het algemeen gedomineerd
door voormalige monopolisten, zogenaamde „nationale kampioenen”. Deze nationale kampioenen zijn
doorgaans verticaal geïntegreerd en controleren de gaspijpleidingen, die normaal gesproken natuurlijke
monopoliën zijn en dit naar alle waarschijnlijkheid ook zullen blijven.

134. Bij het stellen van de prioriteiten voor het toekomstige handhavingsbeleid zal de Commissie
rekening houden met de huidige marktstructuur. De Commissie is van mening dat de gasmarkten alleen
kunnen worden opengesteld voor mededinging als de volgende drie voorwaarden zijn vervuld:

— leveranciers mogen dingen naar de gunsten van de afnemers;

— de afnemers mogen van leverancier veranderen;

— een doeltreffend, niet-discriminerend en kostenreflecterend TPA-stelsel is ingevoerd en wordt
gehandhaafd.

135. De Commissie zal de komende jaren voorrang geven aan die zaken die helpen concurrerende
marktomstandigheden te creëren. Er zal dus voorrang worden gegeven aan zaken die zullen helpen
een einde te maken aan de gezamenlijke marketingactiviteiten op de upstream-markten (bv.
gemeenschappelijke verkopen). Ook zal er voorrang worden gegeven aan zaken die kopers belemmeren
in hun mogelijkheden om gas te verkopen buiten een bepaald grondgebied of aan bepaalde gebruikers.
Deze zaken zijn van essentieel belang voor de totstandbrenging van de interne gasmarkt.

136. Daarnaast zal er voorrang worden gegeven aan kwesties op het gebied van netten. Zonder een
doeltreffend stelsel van toegang voor derde partijen kunnen de afnemers niet van leverancier veranderen
en kunnen de leveranciers geen gas leveren aan de afnemers die van leverancier willen veranderen. In
overeenstemming met de algemene beginselen van de mededingingswetgeving van de EG zal de
Commissie zich voornamelijk buigen over grensoverschrijdende aangelegenheden, terwijl de nationale
autoriteiten ertoe worden aangespoord kwesties met een nationale reikwijdte aan te pakken.

2.2. Elektriciteit

137. 2000 was het tweede jaar van de liberalisering van de elektriciteitssector. Elf lidstaten hebben de
richtlijn uit 1996 volledig omgezet. Drie van de vier overige lidstaten hebben nog niet voorzien in alle
wetgeving die noodzakelijk is opdat de marktdeelnemers bekend zijn met het kader waarbinnen zij
werken. Eén lidstaat kent nog steeds een vrijstelling van de richtlijn tot 2001. De procedure van
artikel 226 van het EG-Verdrag, die de Commissie heeft ingeleid ten aanzien van die lidstaten die de
richtlijn ofwel niet op tijd, ofwel slechts gedeeltelijk hebben omgezet, loopt nog steeds.
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138. Op 10 mei 2000 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt ¥54∂. De strategische doelstelling van dit voorstel is een
kader te creëren waardoor het aandeel elektriciteit uit duurzame energiebronnen in de EU op middellange
termijn aanzienlijk kan toenemen en de toegang van elektriciteit uit duurzame energiebronnen tot de
interne markt voor elektriciteit te verbeteren. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, stelt de
richtlijn voor de lidstaten ertoe te verplichten alle noodzakelijke maatregelen te nemen — met inbegrip
van overheidssteun — opdat het aandeel van elektriciteit uit duurzame energiebronnen in het totale
elektriciteitsverbruik van de Gemeenschap in 2010 circa 22 % bedraagt.

139. De handhaving van de communautaire mededingingswetgeving spitste zich toe op twee soorten
zaken. Het betrof hier ten eerste gevallen van contractuele banden tussen elektriciteitsproducenten, die
als gevolg van de liberalisering concurrenten zijn geworden. Zo is er met name een onderzoek ingesteld
naar de banden tussen Electricité de France en Compagnie Nationale du Rhône, respectievelijk de
voormalige Franse monopolist en een kleine plaatselijke elektriciteitsproducent.

140. Ten tweede was er de relevante kwestie van de toegang tot verstopte koppelleidingen, de
leidingen waarlangs de elektriciteitsnetten van verschillende lidstaten aan elkaar worden gekoppeld ¥55∂.
Na de interventie van de Commissie is er vooruitgang geboekt op het gebied van de toegang tot de kabels
die de hoogspanningselektriciteitsnetten van Scandinavische landen met Duitsland verbinden. De
Commissie zal zich tevens buigen over andere verstopte koppelleidingen tussen lidstaten van de
Europese Unie zoals die aan de Engels/Franse, de Belgisch/Nederlandse, de Duits/Nederlandse en de
Frans/Spaanse grenzen.

141. In 2000 heeft de Commissie haar eerste grote fusiezaak op het gebied van de
elektriciteitsmarkten behandeld ¥56∂.

142. De opstelling van richtsnoeren voor de behandeling van de „gestrande kosten” krachtens de
regels voor staatssteun is nog niet voltooid. Deze richtsnoeren zullen naar verwachting in de eerste helft
van 2001 worden vastgesteld.

143. Net als voor de gasmarkten heeft de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000
besloten „de liberalisering te bespoedigen in sectoren zoals (...) elektriciteit (...)” ¥57∂. Tijdens de
Europese Raad van Stockholm van maart 2001 zal de Commissie dan ook een nieuwe richtlijn
voorstellen ¥58∂, die een voltooiing van de interne markt voor elektriciteit beoogt.

2.3. Telecommunicatie

2.3.1. Consolidering van de liberaliseringsrichtlijnen

144. In het kader van de algemene herziening van de sectorale richtlijnen heeft de Commissie op
12 juli een ontwerp-richtlijn aangenomen die erop is gericht alle niet-verouderde bepalingen van
Richtlijn 90/388/EEG, achtereenvolgens gewijzigd bij Richtlijn 94/46/EG, 95/51/EG, 96/2/EG, 96/19/EG

¥54∂ Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad, COM(2000) 279 def.
¥55∂ Zie ook deel II over Skagerrak-kabel en persmededeling van de Commissie IP/01/30 van 11.1.2001.
¥56∂ Zie de zaak VEBA/VIAG, punt 260.
¥57∂ Zie de persmededeling over Lissabon (24.3.2000) nr. 100/2000.
¥58∂ Zie de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de recente vooruitgang bij de

totstandbrenging van de interne markt voor elektriciteit, COM(2000) 297 def., 16.5.2000, blz.11.
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en 1999/64/EG, in één tekst onder te brengen. Aangezien het proces van de liberalisering van de
telecommunicatiemarkten in Europa grotendeels is voltooid, worden alleen de bepalingen gehandhaafd
die noodzakelijk blijven, willen de doelstellingen van deze richtlijn overeind blijven. De ontwerp-
richtlijn beoogt niet de lidstaten nieuwe verplichtingen op te leggen. Meerdere definities zijn gewijzigd
om rekening te kunnen houden met de meest recente technologische ontwikkelingen op
telecommunicatiegebied.

145. De definitieve goedkeuring van de nieuwe richtlijn zal samenvallen met het aannemen van de zes
voorstellen voor harmonisatierichtlijnen, die de Commissie dezelfde dag heeft goedgekeurd.

2.3.2. Zesde verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijnen

146. Op 7 december heeft de Commissie haar zesde verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket
telecommunicatieregelgeving aangenomen ¥59∂. In dit verslag wordt de balans opgemaakt van de
toepassing van de liberaliserings- en harmonisatierichtlijnen in alle lidstaten van de EU.

147. Het verslag bevestigt dat na drie jaar van volledige liberalisering van de telecommunicatiediensten
de mededinging een impuls heeft gegeven aan de penetratiegraad voor mobiele telefonie, die overal meer
dan 39 % bedraagt en in één lidstaat zelfs 70 %. De marktsituatie laat zien hoezeer de tarieven voor
particuliere en zakelijke gebruikers blijven dalen. Op de groothandelsmarkt nemen de globale prijzen van
huurlijnen nog steeds af, vooral daar waar sprake is van concurrentiedruk. Terwijl de huurlijnprijzen sinds
1997 sterk zijn gedaald, variëren de jaarlijkse huurprijzen voor zowel nationale als internationale lijnen
sterk per lidstaat. Sinds de liberalisering zijn de interconnectietarieven met 6,5 % gedaald voor „single
transit” en met 20,2 % voor „double transit” en zijn de tarieven stabiel gebleven voor interconnectie op
lokaal niveau.

148. In dit verslag signaleert de Commissie tevens een aantal aanhoudende problemen. Om te
beginnen zijn de vergunningprocedures in diverse lidstaten nog steeds log en bureaucratisch en de
tarieven voor de vergunningen vaak onverminderd hoog. De toegang tot de markt wordt hierdoor
belemmerd. Op het gebied van de interconnectie beklagen de nieuwe exploitanten zich erover dat de
toezichthouders niet altijd bevoegd zijn om na te gaan of de door de gevestigde exploitanten gehanteerde
prijzen wel de onderliggende kosten weerspiegelen. Slechts heel weinig lidstaten hebben toereikende
boekhoudinstrumenten in het leven geroepen. In een aantal lidstaten vormt het uitblijven van een
balancering van de telefoonabonnementstarieven nog steeds een verontrustend probleem: dit leidt tot een
situatie waarin de marges van de tarieven voor de toegang tot het aansluitnet worden uitgehold.

2.3.3. Mededeling over de Internettelefonie

149. In de mededeling uit 1998 over de status van spraak op Internet werd aangekondigd dat in het
jaar 2000 een herziening zou plaatsvinden in het licht van de marktontwikkelingen. De Commissie heeft
een openbare raadpleging gehouden en zij heeft op 20 december 2000 een nieuwe mededeling
aangenomen ¥60∂. Deze mededeling komt niet in de plaats van die uit 1998, waarvan de conclusies geldig
blijven totdat het nieuwe regelgevingskader in 2002 van kracht zal worden. Deze mededeling heeft
hoofdzakelijk ten doel onduidelijkheden op te helderen.

150. De Commissie blijft bij haar conclusie dat de telecommunicatiediensten via Internet over het
algemeen niet onder de omschrijving van spraaktelefonie vallen en dus niet onder de sectorreglementering

¥59∂ COM(2000) 814.
¥60∂ PB C 369 van 22.12.2000.
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kunnen vallen. Wanneer de dienst door zijn kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau echter een prima
substituut is voor de op traditionelere wijze totstandgekomen spraakcommunicatie, dan is er geen reden
waarom de op de spraaktelefonie van toepassing zijnde regelgeving niet ook voor de betrokken exploitant
zou gelden.

2.3.4. Controle van de tenuitvoerlegging van de richtlijnen

151. De Commissie is de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de liberaliseringsrichtlijnen in de
lidstaten blijven volgen, evenals de totstandbrenging van het regelgevingskader in Griekenland, waarvan
de overgangsperiode voor invoering van de mededinging op 31 december 2000 afloopt.

152. Ondanks het feit dat de lidstaten aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, liepen er aan het eind
van het jaar nog 21 inbreukprocedures tegen de lidstaten die de liberaliseringsrichtlijnen uit hoofde van
artikel 86, lid 3, van het EU-Verdrag niet correct hadden omgezet of die geen omzettingsmaatregelen
hadden bekendgemaakt. De Commissie heeft met name de in de afgelopen jaren ingeleide
inbreukprocedures voortgezet tegen de lidstaten die de liberaliseringsrichtlijnen niet correct hadden
omgezet. De inbreukprocedure die is ingeleid ten aanzien van Frankrijk in verband met de berekening
van de kosten van de universele dienst heeft in april geresulteerd in een aanhangigmaking bij het Hof van
Justitie. Frankrijk wordt het ondoorzichtige karakter ten laste gelegd van de in 1997 ingevoerde
evaluatiemethoden en berekeningsregels, die onder andere tot gevolg hebben dat de kosten van de
universele dienst sterk worden verhoogd.

153. Ook heeft de Commissie de ingeleide inbreukprocedures voortgezet tegen de lidstaten waar het
in evenwicht brengen van de abonnementstarieven nog niet is voltooid (Duitsland, Italië, Spanje en
Frankrijk in het kader van de procedure in verband met de universele dienst), in overeenstemming met
Richtlijn 96/19/EG. Het is namelijk van belang dat deze balancering is voltooid vóór de ontbundeling
van het aansluitnet, teneinde een uitholling van de marges (price squeeze) te voorkomen, dat wil zeggen
dat er zich situaties voordoen waarin de nieuwe exploitanten zouden moeten opdraaien voor
intermediaire kosten (in het onderhavige geval die van de ontbundelde lijnen), teneinde doeltreffend te
kunnen concurreren met de kleinhandelsprijzen die worden gehanteerd door de dominante exploitant, die
tevens de leverancier is van het intermediair goed. In dit kader heeft de Commissie Italië en Spanje een
met redenen omkleed advies en Duitsland een ingebrekestelling doen toekomen. Daar de Italiaanse
autoriteiten in reactie op dit advies in december maatregelen hebben genomen die Telecom Italia in staat
stelden de abonnementstarieven voldoende aan te passen, is de tegen Italië ingeleide procedure
stopgezet.

154. Ook heeft de Commissie een met redenen omkleed advies doen toekomen aan Luxemburg in
verband met de discriminatie van nieuwe exploitanten op het gebied van doorgifterechten ¥61∂. Tot slot
heeft de Commissie acht aanmaningsbrieven doen toekomen aan de lidstaten die geen maatregelen
hebben bekendgemaakt ter omzetting van Richtlijn 1999/64/EG teneinde ervoor te zorgen dat
telecommunicatie- en kabeltelevisienetten die eigendom van eenzelfde exploitant zijn, gescheiden
juridische eenheden vormen.

2.3.5. Mededeling en bedrijfstakonderzoek betreffende ontbundeling van het aansluitnet

155. De geringe mate van mededinging op het aansluitnet (zijnde de laatste koperparen tussen de
centrales van de gevestigde exploitanten en de ruimten van de eindgebruikers) blijft zorgwekkend. In het
merendeel van de EU-landen hebben de gevestigde exploitanten marktaandelen van 95 tot 100 % in de

¥61∂ Dit is op 27 februari 2001 voorgelegd aan het Hof van Justitie.
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toegangsdiensten voor eindgebruikers en lokale communicatie, waarvoor de controle van het aansluitnet
hun een sleutelfunctie verschaft. Op 26 april heeft de Commissie een bekendmaking aangenomen over
ontbundelde toegang tot het aansluitnet, waarin is aangegeven dat — zelfs in de afwezigheid van
specifieke regulerende voorschriften ¥62∂ — de toepassing van discriminerende toegangsvoorwaarden of
weigeringen om toegang te verlenen tot het aansluitnet door gevestigde exploitanten, misbruik van
machtspositie in strijd met artikel 82 van het Verdrag kan inhouden.

156. Op 12 juli — toen de Commissie haar voorstel aankondigde voor een nieuw regelgevingskader
voor de sector van de telecommunicatiediensten ¥63∂, met inbegrip van een verordening inzake ontbundeling
van het aansluitnet — heeft de Commissie tevens aangegeven dat zij een bedrijfstakonderzoek heeft
ingesteld naar de toegang tot het aansluitnet. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de mededinging op het
aansluitnet en mogelijke misbruiken van hun machtsposities door gevestigde exploitanten.

2.3.6. Eerste resultaten van het bedrijfstakonderzoek naar de huurlijnen

157. Wat het onderdeel van het bedrijfstakonderzoek naar de tarieven van de huurlijnen betreft, heeft
de Commissie tijdens een hoorzitting op 22 september de eerste resultaten van dit onderzoek
bekendgemaakt. De belangrijkste constateringen zijn dat sinds de openstelling van de sector voor
mededinging de tarieven van de huurlijnen aanzienlijk zijn gedaald, met name die voor de
langeafstandshuurlijnen en de internationale huurlijnen. In de kleinhandel lijkt de concurrentiedruk groot
te zijn, getuige de sterke prijsverlagingen door de exploitanten ter plaatse. Daarnaast is er sprake van een
spectaculaire toename van de vraag naar huurlijnen, die met name wordt gevoed door het Internet. De
situatie verschilt echter sterk per lidstaat. Het relatieve aandeel van de inkomsten uit de huurlijnen in de
totale omzet van de gevestigde exploitanten is zeer variabel (tussen 1 en 17 % voor de nationale
huurlijnen en tussen 3 en 27 % voor de internationale huurlijnen). Er zijn potentieel extreem hoge prijzen
genoteerd voor de bandbreedten van 2 megabyte per seconde, van 34 megabyte en van 155 megabyte.
Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat er wellicht sprake is van ongeoorloofde praktijken
die geen verband houden met het niveau van de tarieven, zoals strategische prijsverlagingen en
discriminerende termijnen bij de levering van huurlijnen.

158. Om de oorzaken te bestuderen van mogelijkerwijs extreem hoge prijzen van internationale
huurlijnen heeft de Commissie ex officio vijf zaken geopend ten aanzien van België, Griekenland, Italië,
Portugal en Spanje. De eerste stap van de Commissie bestaat in het beleggen van bilaterale
bijeenkomsten met de nationale regelgevings- en mededingingsautoriteiten van de betrokken lidstaten.

2.3.7. Bedrijfstakonderzoek naar roaming

159. Het bedrijfstakonderzoek naar roaming was gebaseerd op formele verzoeken om informatie over
kosten, prijzen en handelspraktijken in verband met mobiele roaming aan het adres van bijna
200 exploitanten van mobiele netwerken, dienstverleners en nationale autoriteiten in de EU. Er is
geconstateerd dat zowel de groot- als de kleinhandelsmarkt overwegend nationaal blijven; het
transnationale kleinhandelsaanbod is vrijwel nihil. Uit het onderzoek bleek dat op de meeste nationale
groothandelsmarkten voor roaming het concentratiepercentage van de twee gevestigde exploitanten meer
dan 90 % bedroeg en dat het in het bijzonder op de groothandelsmarkt in de hele EU ontbreekt aan
kostenoriëntatie en een concurrerend aanbod.

¥62∂ Mededeling in PB C 272 van 23.9.2000, blz. 55.
¥63∂ Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde

toegang tot het aansluitnetwerk, PB L 336 van 30.12.2000, blz. 4, goedgekeurd op grond van artikel 95 van het
EG-Verdrag.
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160. Tijdens een bijeenkomst in Brussel op 24 november heeft de Commissie haar bevindingen bij het
onderzoek besproken met de nationale mededingingsautoriteiten en deskundigen van de nationale
regulerende instanties op het gebied van telecommunicatie van de EU-lidstaten. Tijdens deze
bijeenkomst heeft de Commissie aangegeven welke initiatieven er eventueel kunnen worden ontplooid
om een einde te maken aan een aantal gedurende het onderzoek aan het licht gekomen mogelijke
gevallen van onderlinge afspraken en/of misbruik van een al dan niet gezamenlijke machtspositie door
exploitanten van een mobiel netwerk. Ook zal de Commissie haar bevindingen gebruiken om zowel
standaard- en preferentiële roamingovereenkomsten als kortingen op de tarieven voor de groot- en de
kleinhandelsmarkten voor roaming te evalueren en is zij voornemens de nationale autoriteiten en
bedrijven te begeleiden bij de toepassing van de mededingingsregels op deze basis.

2.3.8. Individuele gevallen waarop de artikelen 81 en 82 van toepassing zijn

Unisource

161. De Commissie heeft op 29 december een beschikking ¥64∂ gegeven tot intrekking van haar
vrijstellingsbeschikking uit 1997 ¥65∂ inzake Unisource, een brede, mondiale alliantie op
telecommunicatiegebied van drie gevestigde telecommunicatieorganisaties (TO’s), te weten KPN
(Nederland), Telia (Zweden) en Swisscom (Zwitserland).

162. De partijen hadden de Commissie geïnformeerd dat als gevolg van marktontwikkelingen en de
door Unisource geaccumuleerde verliezen, de aandeelhouders hadden besloten het werkterrein van hun
gemeenschappelijke onderneming sterk te verkleinen: dit omvat nu alleen telecommunicatiediensten met
toegevoegde waarde ten behoeve van multinationals. Bovendien zijn zowel de concurrentiebedingen uit
hoofde waarvan de moedermaatschappijen niet mogen concurreren met de gemeenschappelijke
onderneming als de exclusieve distributieregelingen afgeschaft.

163. Gezien deze veranderingen hebben de partijen verzocht om een herziening van de beschikking
uit 1997, waarbij zij met name streefden naar een ontheffing van de veelomvattende voorwaarden en de
verplichtingen inzake verslaglegging, die als onderdeel van de vrijstelling respectievelijk zijn gesteld en
opgelegd.

2.3.9. Zaken waarop de fusiewetgeving van toepassing is

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

164. Bij twee beschikkingen van 19 juni en 1 augustus heeft de Commissie haar goedkeuring verleend
aan de verkoop van het regionale kabeltelevisienet van Deutsche Telekom (DT) in Noord-Rijnland-
Westfalen (KNW) en Baden-Württemberg (KBW) aan Callahan Invest Limited ¥66∂. Deze operaties
hebben ten doel de mededinging te bevorderen op de verschillende markten voor het verlenen van
communicatiediensten. Bij haar beoordeling van deze voorgenomen concentraties is de Commissie tot de
conclusie gekomen dat deze operaties niet het ontstaan of de versterking van een machtspositie tot
gevolg zouden hebben.

¥64∂ Persmededeling van de Commissie IP/01/1 van 3.1.2001.
¥65∂ Beschikking van de Commissie van 29.10.1997, PB L 318 van 20.11.1997.
¥66∂ Persmededelingen van de Commissie IP/00/637 van 20.6.2000 en IP/00/905 van 2.8.2000.
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165. De Commissie was van mening dat KNW en KBW weliswaar onmiddellijk na de transactie de
facto een monopolie voor kabeldiensten zouden hebben op hun grondgebied, maar dat de transactie zelf
niet het ontstaan of de versterking van een machtspositie op de markt voor betaaltelevisiediensten in
Duitsland tot gevolg zou hebben, aangezien KNW en KBW eenvoudigweg de eerdere posities van DT
zouden innemen. Na de aanpassing van het kabeltelevisienet zullen KNW en KBW kunnen concurreren
met DT door eindgebruikers diensten te verlenen op het gebied van lokale telefonie en toegang tot
Internet.

166. KNW en KBW zullen een aantal overeenkomsten sluiten met DT’s dochtermaatschappij Media
Services GmbH (MSG) ter verkrijging van inhoud, technische diensten en bepaalde marketing- en
verkoopdiensten in verband met de verlening van betaaltelevisiediensten door KNW aan abonnees in
Noord-Rijnland-Westfalen. Deze overeenkomsten vallen echter niet onder de beschikking van de
Commissie waarin deze operatie wordt goedgekeurd.

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

167. Op 20 juli heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan het gemeenschappelijke
Internetportaal Vizzavi van Vodafone, Vivendi en Canal+. Deze goedkeuring was mogelijk doordat de
maatschappijen zich ertoe hadden verbonden concurrerende Internetportalen gelijke toegang te geven tot
de decoderkastjes en de mobiele handsets van de moedermaatschappijen.

168. Vizzavi zal in heel Europa een multitoegankelijk Internetmerkportaal ontwikkelen, op de markt
brengen, handhaven en aanbieden, waarbij voor de klant een consistent klimaat wordt gecreëerd voor
interactieve webdiensten op een scala van platforms, zoals vaste en mobiele telefoonnetten, pc’s en
palmtopcomputers en televisietoestellen. Met de beschikking wordt ervoor gezorgd dat het huidige
concurrerende model van Internetdiensten waarbij de consument een verschillende content- en
accessprovider kan kiezen, wordt overgeheveld naar de ontluikende markten van Internet via mobiele
telefoons en televisies.

169. Bij haar onderzoek concludeerde de Commissie dat de gemeenschappelijke onderneming vragen
zou hebben opgeroepen omtrent de mededinging op de ontluikende nationale markten voor
Internetportalen via televisie en de ontluikende nationale en pan-Europese markten voor Internetportalen
via mobiele telefoons. Teneinde deze door de Commissie bij de mededinging geplaatste vraagtekens weg
te nemen, hebben de partijen garanties ingebouwd opdat de consument de startpagina op de mobiele
telefoon of het decoderkastje desgewenst kan veranderen. De consument krijgt hierdoor toegang tot de
portalen van derde partijen, hij kan de startpagina zelf veranderen of een andere exploitant van een
portaal toestemming geven om de startpagina voor hem te wijzigen.

2.4. Postdiensten

2.4.1. Voorstel van de Commissie voor verdere openstelling van de markt

170. Op 30 mei heeft de Commissie een voorstel tot wijziging van de postrichtlijn ingediend, waarin
zij een aantal maatregelen voorstelt waardoor een aanzienlijk deel van de markt voor postdiensten in
2003 zal zijn opengesteld voor mededinging ¥67∂. De verdere openstelling van de markt volgt in 2007. De
voorgestelde stapsgewijze aanpak is erop gericht de mededinging op de markt voor postdiensten te

¥67∂ Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking
tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging, COM(2000) 319 def.
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bevorderen, terwijl er tegelijkertijd waarborgen worden gegeven voor het verlenen van een universele
postdienst in de hele Europese Unie.

171. De Commissie stelt voor de lidstaten met ingang van 1 januari 2003 een nog groter aantal
postdiensten te doen openstellen voor mededinging. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan
poststukken van meer dan 50 gram en poststukken van minder dan 50 gram waarvan de prijs ten minste
tweeënhalf keer die van een standaardbrief is. Ook alle uitgaande grensoverschrijdende post en
exprespost worden opengesteld voor mededinging. Deze eerste stap zal naar schatting een totale
openstelling van de markt tot gevolg hebben van gemiddeld zo’n 20 % van de inkomsten uit de
postdiensten van de universeledienstverleners. Het voorstel omvat daarnaast een nauwkeurige definitie
van het begrip „speciale diensten”, die uit hoofde van de onderhavige richtlijn niet mogen worden
voorbehouden. In het voorstel is tevens vastgesteld dat bij de toepassing van speciale tarieven de
beginselen van transparantie en non-discriminatie altijd in acht moeten worden genomen.

2.4.2. Toezicht op de uitvoering van de Reims II-overeenkomst

172. De Commissie heeft op 15 september 1999 een beschikking inzake een procedure op grond van
artikel 81, lid 3, gegeven, uit hoofde waarvan voor de Reims II-overeenkomst een vrijstelling geldt tot en
met 31 december 2001 ¥68∂. In deze overeenkomst verbinden 16 Europese postexploitanten zich ertoe
vergoedingen te betalen voor het bezorgen van elkaars inkomende grensoverschrijdende post. Stijgingen
van de vergoedingen zijn gekoppeld aan verbeteringen van de kwaliteit van de postbezorgingsdienst van
de ontvangende postexploitant. In haar beschikking heeft de Commissie een aantal voorwaarden gesteld
en verplichtingen opgelegd aan de partijen, teneinde ervoor te zorgen dat de consument van de
overeenkomst profiteert.

173. Als follow-up op haar beschikking heeft de Commissie in 2000 toezicht gehouden op de
ontwikkelingen rond de prijzen en de kwaliteit van de dienst op de markten voor intracommunautaire
post. De kwaliteit van de intracommunautaire grensoverschrijdende postdienst is de laatste paar jaar sterk
verbeterd, ook al blijft de kwaliteit in een aantal lidstaten bijzonder slecht. Ook heeft de Commissie
gesprekken gevoerd met de partijen bij de overeenkomst, teneinde erop toe te zien dat zij voldoen aan de
voorwaarden en verplichtingen van de beschikking. Daarnaast hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden
met andere betrokkenen zoals consumenten- en gebruikersorganisaties.

2.4.3. Onderschepping en overtarifering van grensoverschrijdende post

174. De Commissie buigt zich momenteel over een reeks klachten over de vermeende schending door
Deutsche Post AG van artikel 82 door de onderschepping, vertraging en overtarifering van gewone,
inkomende grensoverschrijdende post. Na een klacht van het UK Post Office (de posterijen van het
Verenigd Koninkrijk) heeft de Commissie op 25 mei een formele procedure ingeleid tegen Deutsche
Post ¥69∂. De Commissie was van mening dat een aantal poststukken — dat door Deutsche Post AG was
onderschept en vervolgens als binnenlandse post was aangerekend op basis van de insluiting van een
Duits antwoordadres in de inhoud van de poststukken — moest worden beschouwd als in het Verenigd
Koninkrijk geposte gewone, grensoverschrijdende post. De voorlopige conclusie van de Commissie was
dan ook dat Deutsche Post misbruik maakte van haar machtspositie op de markt voor inkomende
grensoverschrijdende post door voor deze poststukken het volle binnenlandse tarief te berekenen. Ook

¥68∂ Beschikking van de Commissie van 15 september 1999 in zaak nr. IV/36.748 — Reims II (PB L 275 van 26.10.1999).
¥69∂ Zaak COMP/36.915 — Deutsche Post AG — Onderschepping van grensoverschrijdende post, persmededeling van de

Commissie IP/00/562 van 31.5.2000.
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was de Commissie van mening dat aanzienlijke vertragingen als gevolg van de onderschepping van
dergelijke poststukken kunnen worden beschouwd als inbreuken op artikel 82.

2.4.4. Postorderpakketten

175. Op 8 augustus heeft de Commissie een formele procedure ingeleid ten aanzien van Deutsche
Post AG in een zaak betreffende Deutsche Post AG’s prijsstellingsbeleid voor de bezorging van
postorderpakketten ¥70∂. In haar mededeling van punten van bezwaar overwoog de Commissie dat
Deutsche Post misbruik maakt van haar machtspositie door de concurrentiebeperkende combinatie van
getrouwheids- en doelkortingen ¥71∂. Ook heeft de Commissie de hoge tarieven voor brieven in Duitsland
onder de loep genomen. Uit internationale vergelijkingen — waarbij rekening wordt gehouden met
factoren zoals bevolkingsdichtheid en kwaliteit van de dienst — blijkt dat de tarieven voor
standaardbrieven in Duitsland verreweg de hoogste zijn van de hele Europese Unie. Om na te kunnen
gaan of deze tarieven te hoog zijn — waarbij wordt bekeken of de door Deutsche Post AG gehanteerde
prijzen redelijk zijn afgestemd op de werkelijke kosten of de waarde van de verleende dienst — heeft de
Commissie Deutsche Post om aanvullende informatie over de kosten verzocht.

176. Op 19 oktober heeft Deutsche Post aangekondigd dat zij haar overeenkomsten met
postorderbedrijven heeft ontdaan van alle clausules die de door de Commissie gewraakte bepalingen
inzake kortingen voor trouwe klanten en bij een bepaalde afname omvatten en heeft zij verklaard dat er
werd onderhandeld over alternatieve regelingen.

2.4.5. Nieuwe postdiensten

177. De Commissie heeft op 21 december een beschikking gegeven inzake het verlenen van nieuwe
postdiensten in Italië die specifieke elementen van toegevoegde waarde bieden, in het bijzonder een
garantie dat elektronisch vervaardigde poststukken op een van tevoren vastgestelde datum of tijd
aankomen ¥72∂. Deze beschikking volgt op een tegen Italië ingediende klacht vanwege het feit dat de
bezorging van hybride post (waarbij poststukken elektronisch worden vervaardigd) in alle gevallen was
voorbehouden aan de gevestigde exploitant. De Commissie is van mening dat het Italiaanse wetsdecreet
nr. 261 van 22 juli waarbij deze regelingen zijn vastgelegd — een decreet dat particuliere leveranciers
verhindert om nieuwe hybride postdiensten met kenmerkende eigenschappen te verlenen — strijdig is
met artikel 86, lid 1, in combinatie met artikel 82 van het Verdrag. Met uitzondering van Italië heeft geen
enkele lidstaat de bezorging van hybride post op een van tevoren vastgestelde datum of tijd
voorbehouden aan de gevestigde exploitant.

178. De bezorging van hybride post kan een reeks elementen van toegevoegde waarde inhouden, zoals
een garantie dat elektronisch vervaardigde poststukken op een van tevoren vastgestelde datum of tijd
aankomen. Deze nieuwe dienst wordt momenteel niet geboden door de gevestigde exploitant in Italië.
Bezorging op een van tevoren vastgestelde datum of tijd is een afzonderlijke markt, die sterk verschilt
van de traditionele bezorgdienst (universele dienst). Er zijn dan ook geen redenen dat deze dienst
voorbehouden zou mogen worden aan een universeledienstverlener die deze dienst niet verleent.
Bovendien is gegarandeerde bezorging op een van tevoren vastgestelde datum of tijd momenteel niet een

¥70∂ Gevoegde zaken COMP/35.141 UPS/Deutsche Post AG en COMP/37.121 DVPT/Deutsche Post AG. Persmededeling van
de Commissie IP/00/919 van 8.8.2000.

¥71∂ De mededeling van punten van bezwaar van 8.8.2000 werd op 4.10.2000 gevolgd door een aanvullende mededeling van
punten van bezwaar; persmededeling van de Commissie IP/00/108 van 4.10.2000.

¥72∂ Persmededeling van de Commissie IP/00/1522 van 21.12.2000.
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van de door de gevestigde exploitant verleende diensten en deze zou dus geen verlies lijden als deze
dienst aan een andere exploitant zou worden toegewezen.

2.5. Luchtvervoer

2.5.1. Allianties

179. De consolidering in de luchtvervoersector vordert snel en de Commissie heeft in 2000 een aantal
allianties en fusies onderzocht. De Commissie is in het algemeen van mening dat de passagiers profiteren
van luchtvaartallianties doordat de netwerken worden uitgebreid en de doeltreffendheid wordt vergroot.
Allianties kunnen echter ook een ernstige belemmering vormen voor mededinging op individuele routes
en hiertegen moeten wellicht maatregelen worden genomen.

180. Op 28 februari 2000 heeft de Commissie een „waarschuwingsbrief” gestuurd aan Swissair,
Sabena, TAP, AOM en Crossair, leden van de Qualiflyer-alliantie, betreffende een overeenkomst die hen
in staat stelde hun vliegtarieven te coördineren. In deze brief kregen de partijen drie weken de tijd om de
Commissie mee te delen dat de overeenkomst was beëindigd. Zouden zij dit niet doen, dan zou er een
formele inbreukprocedure worden ingeleid tegen deze luchtvaartmaatschappijen. Deze procedure zou
kunnen uitmonden in de beschikking dat er een inbreuk had plaatsgevonden en dat er boeten zouden
worden opgelegd. In reactie op deze brief beëindigden de partijen hun prijsafspraken voor de routes
tussen Portugal en België, tussen Portugal en Zwitserland en tussen Parijs (Orly) en Brussel, die
uitsluitend worden geëxploiteerd door leden van de Qualiflyer-groep. De Commissie heeft derhalve geen
formele inbreukprocedure ingeleid.

181. In oktober heeft de Commissie Lufthansa en SAS brieven gestuurd waarin zij ernstige twijfels
uitte over hun samenwerking met Austrian Airlines, waarvan de Commissie in december 1999 op de
hoogte was gesteld. De Commissie is van mening dat de samenwerkingsovereenkomsten in hun huidige
vorm de concurrentie op een groot aantal routes tussen Oostenrijk en Duitsland en tussen Oostenrijk en
Scandinavië onmogelijk zouden maken. De verzending van deze brieven was de eerste formele stap in
het onderzoek van de Commissie, dat nog steeds loopt. Dit onderzoek zou kunnen resulteren in een
verbodsbeschikking, tenzij de maatschappijen voldoen aan de eisen van de Commissie.

182. Er loopt nog een aantal andere onderzoeken van de Commissie naar luchtvaartallianties. De
beschikking inzake de samenwerking tussen British Midland, Lufthansa en SAS wordt begin 2001
verwacht.

183. Ook heeft de Commissie in 2000 de fusie van US Air en United onderzocht. De partijen hebben
een reeks voorwaarden vervuld en de fusie heeft begin 2001 het groene licht gekregen.

2.5.2. Luchthavens

184. De Commissie deed al sinds 28 juni 1995 onderzoek naar de landingsvergoedingen op alle
Europese luchthavens, toen zij op een gegeven moment oordeelde dat het op de grootste luchthaven van
Brussel gehanteerde stelsel van kortingen een inbreuk vormde op de EU-wetgeving. De meeste lidstaten
hebben sindsdien hun stelsel van landingsvergoedingen veranderd om een einde te maken aan de
discriminerende praktijken. In 1999 zijn er beschikkingen gegeven tegen de Portugese en Finse
luchthavenautoriteiten. De Portugese luchthavenautoriteiten hebben de beschikking van de Commissie
aangevochten bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, maar de Finse
luchthavenautoriteiten leggen zich neer bij de beschikking van de Commissie en zullen hun stelsel van
landingsvergoedingen uiterlijk in januari 2001 veranderen.
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185. In juli 2000 heeft de Commissie een beschikking inzake een procedure op grond van de artikelen 86
en 82 gegeven ¥73∂, die luidde dat het door de Spaanse regering voorgeschreven stelsel van kortingen en
verschillende landingsvergoedingen al naargelang de herkomst van de vlucht de nationale
luchtvaartmaatschappijen bevoordeelde. Het Spaanse stelsel voorzag voor alle categorieën vliegtuigen in
hogere vergoedingen voor intracommunautaire vluchten dan voor binnenlandse. Bovendien voorzag het
stelsel in steeds grotere kortingen naarmate het aantal maandelijkse landingen toenam. Deze kortingen
stegen van 9 tot maar liefst 35 %. Dit stelsel bevoordeelde de facto de nationale luchtvaartmaatschappijen,
in het bijzonder Iberia, Binter Canarias en Spanair, die gemiddelde kortingen van 20 tot 25 % kregen. Er
kan geen objectieve rechtvaardiging worden gevonden voor dergelijke discriminerende praktijken. De
Spaanse autoriteiten hebben de Commissie ervan op de hoogte gesteld dat hun stelsel van
landingsvergoedingen inmiddels is gewijzigd en strookt met de Gemeenschapswetgeving.

186. Tegelijkertijd vormde de aan de Italiaanse autoriteiten gerichte aanmaning de eerste stap in de
procedure van de Commissie, die eveneens zou kunnen uitmonden in een formele beschikking. Net als in
de Spaanse zaak vond de Commissie dat het Italiaanse stelsel de Italiaanse luchtvaartmaatschappijen,
met name Alitalia, bevoordeelde ten opzichte van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. In Italië zijn
de landingsvergoedingen wettelijk vastgelegd. Uit hoofde van een decreet van 27 oktober 1998
profiteerden binnenlandse vluchten van kortingen van 57 tot 64 % op de standaardlandingsvergoedingen
voor internationale vluchten, al naargelang het type vliegtuig. In reactie op de aanmaning hebben de
Italiaanse autoriteiten de Commissie meegedeeld dat hun stelsel van landingsvergoedingen inmiddels
zodanig is gewijzigd dat het strookt met de Gemeenschapswetgeving.

187. Door de Spaanse en Italiaanse regeringen te verzoeken hun respectievelijke stelsels af te
schaffen, heeft de Commissie de laatste stappen gezet op weg naar de afschaffing van discriminerende
landingsvergoedingen in de hele Europese Economische Ruimte.

188. De Commissie heeft op 11 juni 1998 ¥74∂ een beschikking gegeven tegen Aéroports de Paris
(ADP) in een procedure betreffende de toepassing van artikel 82 van het EG-Verdrag, waarbij is
vastgesteld dat ADP aan de verrichters van gronddiensten een niet-discriminerende regeling van
commerciële vergoedingen dient voor te stellen. ADP heeft in augustus 1998 beroep aangetekend tegen
deze beschikking.

189. Het Gerecht van eerste aanleg heeft op 12 december 2000 ¥75∂ de zeven verweermiddelen van
ADP verworpen. Dit arrest omvat in ieder geval drie belangrijke elementen: een opheldering van de
procedurevoorschriften voor de vervoerinfrastructuur, de kwalificatie van een ondernemingsactiviteit bij
het beheer van een luchthaven en van een ondernemingsactiviteit bij haar beheerder en de bevestiging na
het arrest Corsica Ferries ¥76∂ dat de betrokken bedrijven niet per se op dezelfde markten hoeven te
opereren, wil er aan de voorwaarden van artikel 82 zijn voldaan.

190. Dit arrest bevestigt het beleid van de Commissie in de sector van de vervoerinfrastructuur,
meer in het bijzonder ten aanzien van de niet-discriminerende voorwaarden voor de toegang
hiertoe.

¥73∂ Persmededeling van de Commissie IP/00/874 van 27.7.2000.
¥74∂ PB L 230 van 18.8.1998, blz. 10; XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 159.
¥75∂ Zaak T-128/98, ADP/Commissie, nog niet gepubliceerd in de jurisprudentie.
¥76∂ Zaak C-18/93, Corsica Ferries, Jurispr. 1994, blz. I-1783.
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2.5.3. Reserveringssystemen

191. In juli 2000 heeft de Commissie een onderzoek op grond van artikel 82 beëindigd naar de
vermeende discriminatie door Air France van SABRE, een Amerikaans computerreserveringssysteem
(CRS), dit nadat de Franse luchtvaartmaatschappij had ingestemd met een code van goed gedrag waarbij
aan SABRE dezelfde voorwaarden werden geboden als aan haar gedeeltelijk eigen CRS Amadeus en aan
andere computerreserveringssystemen. Dit geslaagde onderzoek was het eerste dat is ingesteld op
verzoek van het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten uit hoofde van een bilaterale
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

2.6. Zeevervoer

2.6.1. Groepsvrijstelling voor lijnvaartondernemingen (consortia)

192. Op 19 april 2000 heeft de Commissie Verordening (EG) nr. 823/2000 ¥77∂ aangenomen tot
vernieuwing van de groepsvrijstelling voor lijnvaartondernemingen (consortia), die is vastgesteld
bij Verordening (EG) nr. 870/95 van de Commissie ¥78∂, die voor een periode van vijf jaar gold en op
25 april 2000 afliep.

193. De gunstige houding van de Commissie ten opzichte van consortia kan worden verklaard uit de
voordelen die deze vorm van samenwerking met zich meebrengt. Consortia dragen over het algemeen
niet alleen bij tot een grotere productiviteit, maar ook tot een betere kwaliteit van de aan de klanten
verleende lijnvaartdiensten doordat de activiteiten van de deelnemende ondernemingen worden
gerationaliseerd en er sprake is van schaalvoordelen.

194. De nieuwe verordening — waarbij de groepsvrijstelling met nog eens vijf jaar is verlengd —
omvat wijzigingen die deze moeten verduidelijken, in overeenstemming met de uitlegging van de
Commissie van Verordening (EG) nr. 870/95. Zo voorziet Verordening (EG) nr. 823/2000 er onder meer
in dat de groepsvrijstelling ook geldt voor consortia die in meer dan één vaargebied (artikel 1, lid 1)
werkzaam zijn en dat de marktaandeeldrempels op elke markt waarop een consortium werkzaam is, in
acht moeten worden genomen (artikelen 6 en 7).

195. De belangrijkste wijziging van de groepsvrijstelling in Verordening (EG) nr. 823/2000 ten
opzichte van Verordening (EG) nr. 870/95 is dat er in eerstgenoemde verordening wordt verwezen
naar marktaandeeldrempels in plaats van naar de grootte van het marktaandeel in het vaargebied
(dat wil zeggen het marktaandeel van het consortium in het vaargebied tussen de verschillende
havens die het aandoet), zoals in Verordening (EG) nr. 870/95 het geval is. Het marktaandeel is de
gebruikelijke indicatie van de marktpositie zoals deze in de mededingingswetgeving wordt
gehanteerd. Het criterium van het marktaandeel in het vaargebied is in de vorige verordening
opgenomen omdat lijnvaartondernemingen van mening waren dat marktaandelen moeilijk konden
worden berekend. De ervaring had echter geleerd dat lijnvaartondernemingen best hun
marktaandelen konden bepalen.

196. Elf consortia zijn volgens de verzetprocedure van Verordening (EG) nr. 870/95 vrijgesteld voor
een periode tot de afloop van deze verordening. Deze procedure stelde de Commissie in staat na te gaan
of die consortia wel onderhevig waren aan daadwerkelijke mededinging. Er waren geen aanwijzingen dat
de omstandigheden zodanig waren veranderd dat die consortia niet langer daadwerkelijk concurrentie

¥77∂ PB L 100 van 20.4.2000, blz. 24. Persmededeling van de Commissie IP/00/404 van 25.4.2000.
¥78∂ PB L 89 van 21.4.1995, blz. 7.
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ondervonden. Om niet opnieuw aanmeldingen te moeten doen, voorziet Verordening (EG) nr. 823/2000
erin dat dergelijke consortia vrijgesteld blijven (overweging 27; artikel 13, lid 2). Aan dergelijke
overeenkomsten blijven verplichtingen verbonden (artikel 9) en de Commissie kan de vrijstelling
intrekken (artikel 12).

2.6.2. Grand Alliance Consortium

197. In maart 2000 heeft de Commissie een vrijstelling verleend aan het Grand Alliance Consortium,
een overeenkomst tussen Hapag-Lloyd Container Line, Malaysia International Shipping Corporation,
Nippon Yusen Kaisha (NYK), Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) en P&O Nedlloyd. Dit
consortium verleent een gezamenlijke lijnvaartdienst tussen havens in Noord- en Zuid-Europa en havens
in het Verre Oosten. Na een onderzoek te hebben ingesteld naar de situatie op de onder de dienst van het
consortium vallende markten is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het consortium voldeed aan
de criteria voor een vrijstelling uit hoofde van Verordening (EG) nr. 870/95. Zij constateerde in het
bijzonder dat de partijen aanzienlijke investeringen hadden gedaan in dienst van het consortium en dat er
bewijzen waren dat het consortium daadwerkelijk concurrentie zou blijven ondervinden van andere
lijnvaartondernemingen.

2.6.3. FETTCSA

De Commissie heeft op 16 mei 2000 een beschikking gegeven waarin zij tot de slotsom is gekomen dat
de partijen bij de Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA) het kartelverbod
van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag hadden overtreden. Deze zaak wordt in het onderhavige verslag
besproken in het hoofdstuk over kartels (deel I.B, paragraaf 1.1).

2.7. Spoorwegen

198. De laatste 30 jaar heeft het spoorwegvervoer in de Gemeenschap een sterk dalende lijn
vertoond, ook al zijn in dezelfde periode zowel het personen- als het goederenvervoer in het
algemeen jaarlijks met 2,5 tot 3 % gegroeid. Met de totstandbrenging van de interne markt heeft
vooral het grensoverschrijdende goederenvervoer een sterke groei laten zien. Helaas hebben de
spoorwegen echter niet geprofiteerd van deze ontwikkeling. In de periode 1990-1998 is het
goederenvervoer over de weg — gemeten in ton/kilometer — met 35 % toegenomen en het
goederenvervoer per spoor met 6 % afgenomen. Het is frappant dat het marktaandeel van het spoor
zelfs is geslonken in een marktsegment waarin het juist bijzonder concurrerend zou moeten zijn,
namelijk het langeafstandsvervoer van volumineuze producten.

199. Er is weliswaar een aantal redenen voor deze ontwikkeling, maar de sector heeft vooral te lijden
onder het feit dat er nog geen interne markt voor de spoorwegen tot stand is gebracht. Richtlijn 91/440/
EEG heeft tot dusverre nauwelijks geleid tot meer mededinging op de markt voor het spoorwegvervoer.
Terwijl nationale spoorwegmaatschappijen samenwerken bij het grensoverschrijdende vervoer,
ondervinden nieuwkomers problemen bij het toetreden tot de markt. Omdat de liberalisering maar
langzaam vordert, zijn de lidstaten in beginsel overeengekomen de EG-markt voor het goederenvervoer
per spoor verder open te stellen en zijn de Raad en het Europees Parlement het in november 2000 eens
geworden over een nieuw „infrastructuurpakket”. Deze maatregelen zouden een impuls moeten geven
aan de spoorwegen. Als gevolg hiervan zou het mededingingsbeleid in de toekomst een grotere rol
moeten spelen in deze sector. Nationale spoorwegmaatschappijen hebben het initiatief genomen tot
fusies op het gebied van het vrachtvervoer. Daarnaast heeft de Commissie recentelijk klachten ontvangen
van nieuwe concurrenten die actief zijn in de sector van het spoorwegvervoer van zowel personen als
goederen. Een aantal van deze klachten wordt momenteel bestudeerd.
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Kader 3: diensten van algemeen belang in Europa en mededinging

In reactie op een verzoek van de Europese Raad van Lissabon van maart 2000 heeft de Commissie
op 20 september 2000 een herziene versie van haar mededeling over diensten van algemeen
belang in Europa aangenomen. Met deze nieuwe tekst heeft de Commissie een grote stap gezet in
de richting van een betere uitleg van de relevante EG-regels en haar beleid bij de toepassing ervan.
Enkele belangrijke doelstellingen van de nieuwe mededeling zijn zo concreet mogelijk
antwoorden te geven op de aan het verzoek van de Europese Raad ten grondslag liggende vragen
en de rechtszekerheid voor de verlening van diensten van algemeen belang te vergroten.

Hiertoe illustreert de nieuwe mededeling zowel de werkingssfeer van de bestaande EG-wetgeving
als de flexibiliteiten die het huidige wettelijk kader biedt teneinde rekening te houden met de
speciale kenmerken van de diensten van algemeen belang in de lidstaten. Dit is bijzonder
belangrijk aangezien velen bezorgd zijn dat de mededingings- en de internemarktwetgeving van
de EG goed functionerende diensten van algemeen belang te gronde zouden kunnen richten, met
name op plaatselijk en regionaal vlak. Uit dit oogpunt zijn vooral de volgende aspecten van de
nieuwe mededeling bijzonder belangrijk:

— Er wordt om te beginnen uitgelegd dat door middel van de marktmechanismen vaak veilig
diensten van algemeen economisch belang worden verleend en dat de hantering van de
mededingings- en de internemarktbeginselen de verlening van deze diensten niet in gevaar
brengt, ja deze zelfs vaak verbetert. Dit sluit niet uit dat de staat door middel van niet-
discriminerende regelgeving bepaalde veiligheids-, kwaliteits- en regulariteitsnormen oplegt
aan alle exploitanten die diensten van algemeen economisch belang willen verlenen en voor
zolang zij deze willen verlenen.

— Bovendien wordt er in de nieuwe mededeling een bevestiging gegeven van de algemene
vrijheid van de lidstaten om zelf een definitie te geven van diensten van algemeen
economisch belang in de zin van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag — waarbij de
Commissie controleert of er geen duidelijke fouten worden gemaakt — en om bepaalde
ondernemingen met het beheer van deze diensten te belasten. In dit verband wordt er een
gedetailleerde beschrijving gegeven van de mogelijkheden van de lidstaten om de goede
werking van deze diensten te garanderen door middel van specifieke maatregelen die
verenigbaar zijn met het EG-Verdrag. Ook wordt eraan herinnerd dat uit hoofde van
artikel 295 van het EG-Verdrag de Gemeenschap neutraal is ten aanzien van het publieke of
particuliere eigenaarschap van ondernemingen.

— Tot slot worden alle redenen gegeven waarom diensten van algemeen belang buiten het
toepassingsgebied van de EG-mededingingsregels (en de internemarktregels) kunnen vallen
of verenigbaar kunnen zijn met deze regels. Dit is het geval wanneer de activiteiten in
kwestie:

• van niet-economische aard zijn of

• de handel tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden (of geen grensoverschrijdende
aspecten hebben) of

• onder een de minimis-regel vallen of
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• onder een speciale uitzondering vallen (zoals artikel 87, lid 3, onder d, dat betrekking heeft
op steunmaatregelen van de staten om de cultuur en de instandhouding van het culturele
erfgoed te bevorderen) of

• onder het toepassingsgebied van artikel 86, lid 2, vallen: in geval van enige strijdigheid met
de mededingings- of de internemarktregels van de EG moet erop worden toegezien dat de
dienst van algemeen economisch belang verleend kan blijven worden.

Op deze basis blijkt uit de nieuwe mededeling dat de Gemeenschapswetgeving binnen haar
toepassingsgebied de burger waarborgen biedt voor de goede werking van kwaliteitsdiensten van
algemeen economisch belang en dit combineert met de voordelen van opener en concurrerender
markten.

In dit licht is het van belang dat de nieuwe mededeling de aandacht vestigt op de jurisprudentie van het
Hof van Justitie uit hoofde waarvan compensatie van de staat voor een onderneming die diensten van
algemeen economisch belang verleent, moet worden beschouwd als staatssteun, die verenigbaar kan
zijn met het EG-Verdrag als aan alle voorwaarden van artikel 86, lid 2, is voldaan. Dit betekent in het
bijzonder dat de compensatie niet hoger mag zijn dan de netto extra kosten van de aan de begunstigde
onderneming toevertrouwde bijzondere taak. Wat de vervoersector betreft, is deze aanpak specifiek
vastgelegd in artikel 73 van het EG-Verdrag. In haar mededeling stelt de Commissie bovendien dat
wanneer de compensatie voor een passende periode is vastgesteld volgens een open, transparante en
niet-discriminerende procedure, zij ervan zal uitgaan dat dergelijke steun verenigbaar is met de
staatssteunregels van het Verdrag. Deze benadering is een garantie voor de goede werking van de
diensten van algemeen economisch belang — waarmee bepaalde ondernemingen zijn belast —, terwijl
er tegelijkertijd wordt gewaakt voor concurrentieverstoring.

In de mededeling wordt bovendien aangegeven hoe — uit hoofde van het nieuwe artikel 16 van het
EG-Verdrag en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en de vrijheid van de lidstaten om de
diensten van algemeen economisch belang te definiëren — de Gemeenschap in samenwerking met de
plaatselijke, regionale en nationale autoriteiten een pro-actief beleid op Europees niveau zou kunnen
ontwerpen teneinde alle Europese burgers toegang te geven tot de beste diensten.

In de nieuwe mededeling wordt tot slot beschreven welke ervaring er al is opgedaan met de
liberalisering van bepaalde diensten van algemeen economisch belang (telecommunicatie, vervoer en
energie) en wordt de stand van zaken gegeven voor andere afzonderlijke sectoren. Uit de nieuwe
mededeling blijkt dat:

— de Commissie bij haar pogingen om de markten open te stellen en mededinging in te voeren, haar
strategie en het tempo van haar voorstellen en acties altijd afstemt op de kenmerken van de
betrokken sector en de eisen van de openbaredienstverlening in deze sectoren;

— dankzij deze manier om de markten te liberaliseren de kwaliteit en betaalbaarheid van de diensten
van algemeen economisch belang behouden konden blijven, en veelal zelfs konden worden
verbeterd.

Nadat zij was aangenomen, is de nieuwe mededeling goed ontvangen tijdens de twee
vergaderingen van de Raad Interne Markt, die het eens werd over een verklaring inzake diensten
van algemeen economisch belang. In deze verklaring wordt het belang van artikel 16 van het EG-
Verdrag onderstreept, behoudens de artikelen 73, 86 en 87 van het EG-Verdrag, en wordt de
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3. Dienstverlening

3.1. Financiële dienstverlening

200. Op 1 januari 1999 is in elf lidstaten de girale eenheidsmunt ingevoerd. De invoering van de euro
zal een sterke impuls geven aan de mededinging in de financiële dienstverlening. Het meest
onmiddellijke effect is dat de handelsbelemmeringen van het wisselkoersrisico en de transactiekosten in
verband met de omwisseling van een munteenheid in een andere worden weggenomen. Als gevolg
hiervan zal de handel tussen de deelnemende lidstaten waarschijnlijk toenemen, waardoor de interne
markt wordt verdiept en de noodzaak van verdere integratie binnen de Unie wordt vergroot. In dit
verband is het meer dan ooit van essentieel belang dat de flexibiliteit en efficiency van de markt worden
vergroot, zodat de structurele zwakke punten aan de aanbodzijde worden verbeterd.

201. In dit opzicht is het mededingingsbeleid een fundamenteel instrument om de voordelen van de
Economische en Monetaire Unie ten volle te benutten.

202. Om één sector als voorbeeld te nemen: de eenheidsmunt zal — in combinatie met de introductie
van nieuwe technologie — banken in staat stellen te concurreren op het gebied van detailhandelsdeposito’s
in landen waarin zij geen filialen hebben. Aan de activakant, binnen de eurozone, kunnen leenactiviteiten in
welke lidstaat dan ook worden gefinancierd uit in enige andere lidstaat verkregen deposito’s. De
mededinging in gehomogeniseerde segmenten van de markt voor leningen, waar het directe contact met de
klant minder belangrijk is (consumentenkrediet, standaardhypotheekleningen), moet derhalve toenemen.
Alles wel beschouwd, zou meer mededinging in de financiële sector moeten leiden tot betere toegang tot en
lagere kosten van financiering. Dit zou een nieuwe stimulans moeten zijn voor bedrijven om nog meer te
investeren of om activiteiten te ontplooien.

203. Dit proces moet echter wel in goede banen worden geleid. Het gevaar bestaat dat bedrijven op de
toegenomen mededinging reageren door te proberen deze weer te beperken. Dergelijk gedrag zal in de

mededeling van de Commissie met instemming begroet vanwege haar basale aanpak en
gedetailleerde uitleg. In de verklaring wordt echter eens temeer de nadruk gelegd op het feit dat de
diensten van algemeen economisch belang hun taken moeten vervullen binnen een kader van
rechtszekerheid en economische levensvatbaarheid. In deze context wordt in de verklaring
opgeroepen tot een verdere verduidelijking van het verband tussen de methoden van de
financiering van diensten van algemeen economisch belang en de toepassing van de regels inzake
staatssteun.

Tijdens de Europese Raad van Nice (7 tot en met 11 december 2000) is de verklaring van de Raad
aangenomen en werd de Raad en de Commissie verzocht hun gedachtewisselingen in het kader
van deze richtsnoeren en de bepalingen van artikel 16 van het EG-Verdrag voort te zetten. Tegen
de achtergrond van punt 36 van de mededeling van 20 september 2000 heeft de Europese Raad
gewezen op het streven van de Commissie om in nauwe samenwerking met de lidstaten te kijken
naar manieren om te zorgen voor grotere voorspelbaarheid en rechtszekerheid bij de toepassing
van mededingingsregels met betrekking tot diensten van algemeen belang. In deze context is
tijdens de Europese Raad de verwachting geuit dat de Raad en de Commissie voor de Europese
Raad in december 2001 verslag zouden uitbrengen over het gevolg dat aan deze richtsnoeren is
gegeven.
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hand worden gewerkt door de invoering van de euro: als gevolg van de grotere doorzichtigheid van de
prijzen kunnen de prijzen van de concurrenten gemakkelijker in de gaten worden gehouden. Ook zal het
moeilijker worden om af te wijken van overeengekomen prijzen en dit te verbergen achter
wisselkoersschommelingen. Het is aan de Commissie om deze praktijken aan de kaak te stellen. De
toegenomen mededinging in de financiële sector heeft nu al gunstige gevolgen voor de klant, die het
meest te lijden heeft onder de sterke marktpositie en restrictieve praktijken van dienstverleners. Meer
mededinging in de financiële sector zal positieve „doorwerkingseffecten” hebben op andere sectoren.

204. In 2000 heeft de Commissie vastberaden gestreden tegen verboden afspraken en vóór meer
mededinging in de financiële sector. Zoals reeds vermeld ¥79∂, zijn er procedures ingeleid tegen bijna 120
banken en verenigingen van banken in verband met hun mogelijke onderschrijving van overeenkomsten
inzake de kosten van de omwisseling van valuta’s in de eurozone. Een ander voorbeeld hiervan is de
„cartes bancaires”-zaak, die betrekking heeft op de regels en interne wetten van deze groep.

Groupement des cartes bancaires

205. Op 30 oktober 2000 heeft de Commissie een administratieve brief gezonden aan de Groupement
des cartes bancaires over een reeks bekendmakingen van de interne regels en wetten van deze groep,
waarvan de eerste dateert van 1988 en de laatste van 1998. De Groupement des cartes bancaires is de
belangrijkste organisatie van betaalkaarten in Frankrijk: zij stelt de regels vast en beheert de
infrastructuur van het „CB”-betaalkaartensysteem; met de kaarten hiervan — die door de tot de groep
behorende banken worden uitgegeven — wordt in Frankrijk meer dan 90 % van de betalingen met kaart
gedaan.

206. De administratieve brief is pas gestuurd nadat de bekendgemaakte overeenkomsten op een aantal
punten waren gewijzigd. Om te beginnen is artikel 10 van de oprichtingsakte van de groep verduidelijkt:
lid 5 is gewijzigd om te verduidelijken dat de toestemming van de raad van bestuur van de groep — die is
vereist voor de uitgifte van nieuwe kaarten door de deelnemende banken — slechts betrekking heeft op
de verenigbaarheid van de betrokken kaart met de CB-regels, met name voor wat betreft het uiterlijk
ervan. In het gewijzigde lid 7 is gestipuleerd dat de toestemming van de raad van bestuur voor een
overeenkomst tussen een deelnemende bank en een ander netwerk van betaalkaarten uitsluitend ten doel
heeft iedere schending van het imago, de integriteit en de veiligheid van het CB-systeem te voorkomen.

207. Een motie van de raad van bestuur uit 1995 betreffende de grensoverschrijdende uitgifte van
betaalkaarten is gewijzigd teneinde duidelijk aan te geven onder welke voorwaarden bij een door een
buitenlandse bank uitgegeven kaart gebruik mag worden gemaakt van de infrastructuur van de groep
(deze infrastructuur wordt aangeduid met „het CB-systeem”). Wanneer bij een dergelijke kaart namelijk
in verhouding weinig gebruik wordt gemaakt van het CB-systeem, dan hoeft de bank van uitgifte in
kwestie geen lid te zijn van de groep. Wanneer het merendeel van de met deze kaart verrichte betalingen
echter via het CB-systeem wordt verwerkt, dan is de bank van uitgifte in kwestie wél verplicht lid te
worden van de groep, zich te houden aan haar interne regels en de voor het gebruik van het CB-systeem
passende bijdragen te betalen. De Commissie heeft vastgesteld dat het CB-systeem geen essentiële
faciliteit is en dat de groep bijgevolg kan bepalen of haar concurrenten er toegang toe krijgen (op
voorwaarde dat zij elkaar niet onderling discrimineren).

208. Wat de „interbancaire afwikkelingsprovisie” betreft — tussen de twee banken die betrokken zijn
bij de verwerking van een betaling met een CB-kaart — is de Commissie van mening dat artikel 81

¥79∂ Zie ook punt 72.
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hierop niet van toepassing is, aangezien deze louter binnenlandse commissie geen invloed heeft op de
handel tussen de lidstaten.

3.2. Informatiemaatschappij en het Internet

209. De algemene prioriteit van de Commissie op de Internetmarkten is een open en concurrerend
klimaat te creëren voor de ontwikkeling van het Internet, waardoor wordt gewaarborgd dat het
Internet een open medium blijft. Voor alle duidelijkheid: het basisstandpunt van de Commissie ten
aanzien van het Internet en hieraan verwante zaken is dat de ontwikkelingen weliswaar vaak
concurrentiebevorderend zijn, maar dat de fundamentele doelstellingen van het mededingingsbeleid
even relevant zijn voor de oude en de nieuwe economie. Ook in de nieuwe economie kunnen zich
mededingingsproblemen voordoen, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt.

210. De meeste behandelde zaken hadden betrekking op vragen omtrent de voor elektronische handel
gebruikte voorzieningen of de controle van upstream-inhoud. De bij de voorzieningen gemaakte
kanttekeningen hadden met name betrekking op telecommunicatie-infrastructuur; op het gebied van de
domeinnamen rezen echter ook steeds meer vragen. De voorkoming van speculatieve, discriminerende
en kwaadwillige registratie van Internetdomeinnamen is van essentieel belang, willen de geografische
belemmeringen voor de mededinging kunnen worden weggenomen. De bezorgdheid omtrent de
mededinging spitste zich tot nu toe niet toe op de elektronische handel zelf.

211. Het gebrek aan mededinging op de markt voor plaatselijke toegang in alle lidstaten is een groot
probleem dat moet worden opgelost, wil het Internet in Europa een succes kunnen worden. De (op
26 april aangenomen) mededeling van de Commissie ¥80∂, de (op 5 december aangenomen) verordening
inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk ¥81∂ en het bedrijfstakonderzoek naar deze kwestie
zijn in dit opzicht belangrijke beleidsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfstakonderzoek naar
huurlijnen, aangezien huurlijnen een sleutelrol spelen bij de vorming van het elektronische Europa: zij
verschaffen de onderliggende transmissiecapaciteit voor het Internet.

212. Enkele specifieke zaken die betrekking hebben op de telecommunicatie-infrastructuur zijn MCI
Worldcom/Sprint en de gemeenschappelijke onderneming Vizzavi. In laatstgenoemde zaak ging het om
het eventuele ontstaan van een machtspositie op een markt op de grens van infrastructuur en
elektronische handel (die voor portalen). De bezorgdheid hierom vond echter haar oorsprong in de
controle van de infrastructuur door de partijen: de mobiele netwerken van Vodafone en het
decoderkastjessysteem van Canal+. Enkele zaken die betrekking hebben op de controle van upstream-
inhoud — waarvan gevreesd wordt dat deze zich naar de downstream-markten verplaatst — zijn AOL/
Time Warner en Vivendi/Seagram.

213. De elektronische handel via televisie, mobiele telefoons of pc’s leidt tot problemen op het gebied
van marktdefinities en de Commissie zal — los van de specifieke zaken — deze problemen in het
komende jaar meer in detail onderzoeken.

214. Zowel de business-to-consumer (B2C)- als de business-to-business (B2B)-diensten zouden de
mededinging kunnen bevorderen en de efficiency kunnen vergroten. Bij iedere antitrustanalyse moet
men zich dan ook terdege bewust zijn van de mogelijke voordelen van B2B/B2C (zie hieronder kader 4).
Met uitzondering van enkele in het oog springende zaken die vragen opriepen omtrent de mededinging

¥80∂ PB C 272 van 23.9.2000, blz. 55.
¥81∂ Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde

toegang tot het aansluitnetwerk, PB L 336 van 30.12.2000, blz. 4, aangenomen conform artikel 95 van het EG-Verdrag.
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— zoals AOL/Time Warner, Vizzavi en Vivendi/Universal — waren de meeste zaken onproblematisch
en zijn hierin positieve eindbeschikkingen gegeven, ofwel uit hoofde van de fusiewetgeving, ofwel uit
hoofde van Verordening nr. 17.

215. Handelingen van fabrikanten om hun traditionele distributiekanalen te beschermen tegen de
concurrentiebevorderende effecten van de elektronische handel zullen echter aan de kaak worden
gesteld. In deze context heeft de Commissie bijvoorbeeld in december 2000 een formele procedure
ingeleid tegen B&W Loudspeaker Ltd, onder meer omdat dit bedrijf zijn bevoegde dealers zonder
objectieve redenen verbiedt zich bezig te houden met handel op afstand, met inbegrip van verkoop via
het Internet. Dergelijk gedrag leidt ertoe dat de voordelen van de elektronische handel niet ten volle
kunnen worden benut. De Commissie onderzoekt vergelijkbare zaken op het gebied van de
consumentenelektronica en haar standpunt zal naar verwachting in 2001 worden verduidelijkt.

Kader 4: elektronisch handelsverkeer onder bedrijven (B2B-handel) 
en elektronische marktplaatsen voor bedrijven (B2B-marktplaatsen)

De Commissie moet steeds vaker een oordeel vellen over de gevolgen voor de mededinging van
elektronische marktplaatsen voor bedrijven. Dit zijn softwaresystemen die kopers en verkopers
van vergelijkbare goederen in staat stellen transacties te verrichten via gemeenschappelijke
computersystemen. De Commissie heeft een aantal van dergelijke marktplaatsen in een scala van
bedrijfstakken al bestudeerd en toegestaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn de elektronische
markten voor vliegtuigonderdelen (MyAircraft.com — UTC/Honeywell/i2), diensten aan de
chemische industrie (Chemplorer.com — Bayer/DT/Infraserv Hoechst), kantooruitrusting
(emaro.com — Deutsche Bank/SAP), openbaarbestuursdiensten (Governet.com — SAP/
Siemens), vreemdevalutaopties (Volbroker.com — Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/
Citibank/JP Morgan/Natwest) en beleggingsmaatschappijen (Cofunds.com — Newhouse/Jupiter/
Scudder/M&G).

Er zijn vier algemene soorten markten, die allemaal een groot aantal variaties kennen:
kopersmarkten worden opgezet door belangrijke kopers, vaak in samenwerking met
technologiepartners. Verkopers zetten verkopersmarkten op. „Market makers” zijn
onafhankelijke markten waarop de prijs noch door de kopers, noch door de verkopers wordt
bepaald. Deze worden doorgaans gefinancierd met risicodragend kapitaal en waren vaak vroege
vernieuwers. „Content aggregators” zijn sites die verder gaan dan alleen het opzetten van een
handelsplaats: zij creëren en onderhouden multi-vendorcatalogi, die kopers in staat stellen het
aanbod van meerdere verkopers te bekijken via een gemeenschappelijk zoeksysteem.

De elektronische B2B-markten kunnen belangrijke mededingingsbevorderende effecten hebben.
Het belangrijkste effect ervan zal bestaan in een grotere doorzichtigheid van de markt. Hierdoor
zal er niet alleen een neerwaartse druk worden uitgeoefend op de prijzen, maar zal er ook een
bijdrage worden geleverd aan een verdere integratie van gescheiden geografische markten: het
Internet verwijdert de geografische barrières voor een efficiënte handel tussen kopers en
verkopers. On-linemarktplaatsen die kopers in staat stellen gezamenlijk aankopen te doen, kunnen
van groot belang zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Bovendien zullen de
elektronische B2B-marktplaatsen naar verwachting een bron zijn van aanzienlijke
efficiencyverbeteringen, aangezien de transactiekosten hierdoor kunnen worden beperkt en de
inventaris beter kan worden beheerd.
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In bepaalde gevallen kunnen deze gunstige effecten echter teniet worden gedaan door mogelijke
problemen op het gebied van de mededinging. Deze problemen zijn in feite niet nieuw; de vraag is
alleen in hoeverre deze problemen van de oude economie zich ook voordoen in de nieuwe
economie. Hieronder volgt een (niet-uitputtende) lijst van mogelijke mededingingsproblemen:

a) netwerkdominantie: netwerkeffecten en potentiële problemen van netwerkdominantie
doen zich voor wanneer de waarde van een systeem voor de individuele gebruiker stijgt
met het aantal gebruikers. Dit kan resulteren in het „overhellen” van de markt en het
ontstaan van een machtspositie als de netwerkeffecten krachtig genoeg zijn om alle
marktdeelnemers ertoe te bewegen hetzelfde netwerk te gebruiken. Dit probleem zou
zich kunnen voordoen in het kader van de elektronische B2B-marktplaatsen, aangezien
de voordelen vaak zullen toenemen met het aantal kopers en verkopers dat gebruikmaakt
van hetzelfde systeem;

b) informatie-uitwisseling: het probleem op dit punt ligt in de mogelijkheid dat kopers of
verkopers gevoelige informatie over prijzen en hoeveelheden uitwisselen of onder ogen
krijgen. Dit probleem houdt verband met de opzet van het systeem, in het bijzonder de
openheid ervan wat betreft eigen gegevens van andere partijen;

c) gezamenlijke aan- en verkopen: hierbij moet de vraag worden gesteld of de deelnemers aan
een elektronische markt hun aan- of verkopen daadwerkelijk gezamenlijk kunnen doen. Als
dit het geval is, zou de mededinging wellicht in het gedrang komen als zij de mogelijkheid
zouden hebben om hun gedrag als kopers of verkopers te coördineren. Dit probleem is in
beginsel hetzelfde als bij „normale” gezamenlijke aan- of verkopen. Voor de evaluatie zou
het dan ook een goed uitgangspunt zijn als deze zaken zouden worden meegenomen in de
nieuwe horizontale richtsnoeren;

d) discriminatie/marktafscherming: dit probleem houdt verband met het eigendom van
elektronische B2B-marktplaatsen en de regels die erop van toepassing zijn. Deze regels
zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om bepaalde deelnemers de toegang te
ontzeggen tot de efficiëntste marktplaats, waardoor zij dus uit het oogpunt van concurrentie
worden benadeeld. Er zou sprake kunnen zijn van discriminatie als bepaalde
marktdeelnemers (bv. de oprichters) vertrouwelijke informatie zouden krijgen over
transacties op de markt. Hierover ging de Volbroker-zaak, de eerste elektronische B2B-
marktplaats waarvoor een positieve eindbeschikking inzake een procedure op grond van
artikel 81 is gegeven. In deze zaak hadden zes grote banken een gemeenschappelijke
onderneming opgericht die elektronische makelaarsdiensten verleende voor de handel in
vreemdevalutaopties. Deze zaak riep vragen op omtrent de toegang van de moederbanken tot
vertrouwelijke informatie. Om deze bezorgdheid weg te nemen, hebben de eigenaren van de
marktplaats Volbroker.com de Commissie de verzekering gegeven dat zij „Chinese muren”
zouden opwerpen die iedere informatiestroom tussen de moederbanken en de
gemeenschappelijke onderneming onmogelijk zouden maken.

De beoordeling van de elektronische B2B-marktplaatsen op hun mededingingsaspecten zit nog in
de ontwikkelingsfase. De Commissie moet de werking van ieder aangekondigd B2B-
handelssysteem en de gevolgen ervan voor de markt grondig analyseren. Gezien het mondiale
karakter van veel marktplaatsen zal hierbij nauw worden samengewerkt met andere
mededingingsautoriteiten.
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3.3. Media

216. In de afgelopen twaalf maanden heeft de mediasector een stijging van het aantal fusies en kartels
laten zien.

217. De voorbereiding en ontwikkeling van digitaletelevisiediensten — vaak in combinatie met
interactieve diensten — hebben geleid tot een aantal gemeenschappelijke ondernemingen, zoals Kirch/
BskyB en Microsoft/Telewest, waarin de middelen en expertise van twee of meer bedrijven worden
gecombineerd. De verticale integratie vertoont eveneens een stijgende lijn, zoals blijkt uit zaken als
AOL/Time Warner en Vivendi/Universal. Wat, tot slot, de interactieve diensten betreft, heeft de grotere
ruimte voor het verlenen van dergelijke diensten via televisies, mobiele telefoons en pc’s geresulteerd in
de gemeenschappelijke onderneming Vizzavi van Vodafone, Vivendi en Canal+. Bij een aantal van deze
zaken werd gevreesd dat de positie op een bepaald deel van de markt zou worden gebruikt om op andere
delen ervan een machtspositie te creëren of deze te versterken, en om hiervoor te waken, werden er
strenge voorwaarden gesteld.

218. Op antitrustgebied roept een reeks andere zaken dezelfde vragen op en de Commissie zal de
ontwikkelingen het komende jaar scherp in de gaten houden, opdat de bestaande marktmacht niet wordt
misbruikt om de ontwikkeling van nieuwe markten een halt toe te roepen.

219. Zo heeft de Commissie bijvoorbeeld een groter aantal informele klachten ontvangen over de
toekenning van rechten aan diverse vormen van media en mediagerelateerde inhoud voor gebruik in
nieuwe diensten, onder meer op het Internet. Met deze nieuwe diensten worden duidelijk de grenzen van
de bestaande marktstructuren en vergunningenstelsels verkend: de Commissie zal deze problemen
bijzonder goed bestuderen, waarbij zij erop toe zal zien dat de belangen van rechthebbenden en nieuwe
dienstverleners worden behartigd.

220. De toekenning van de uitzendrechten voor sportwedstrijden bleek eens temeer grote vragen op te
roepen omtrent de mededinging. Naast de Formule 1 was er vooral veel te doen over het voetbal. De
belangrijkste zaak op dit gebied was die van Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport, waarin de
Commissie uit hoofde van artikel 15, lid 6, van Verordening nr. 17 een mededeling van punten van
bezwaar heeft aangenomen, tot opheffing van de vrijstelling van boeten waarvan Telefónica en
Sogecable profiteerden, als gevolg van de aanmelding van hun overeenkomst. In reactie op de
mededeling van punten van bezwaar zijn de partijen een reeks sublicentieovereenkomsten aangegaan,
waardoor een formele beschikking niet langer noodzakelijk was. Deze materie wordt echter nog nader
bestudeerd.

3.4. Vrije beroepen

221. Op de dag van de mededinging die in juni 2000 te Lissabon heeft plaatsgevonden, heeft de
Commissie kunnen benadrukken welke voordelen haar mededingingsbeleid op het gebied van de vrije
beroepen heeft voor de consument.

222. Dit beleid, dat zich toespitst op de handhaving van de deontologische regels voor een bepaald
beroep en de afschaffing van met name de prijs- en publiciteitsrestricties, resulteert in een
gediversifieerder aanbod van prijzen en van kwaliteit van de diensten, voor de burger toegankelijker
diensten en betere informatie, zodat de gebruiker een bewuste en objectieve keuze kan maken voor een
bepaalde beroepsbeoefenaar.



74 XXXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2001) 694 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

223. De Commissie heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om de lidstaten ertoe aan te zetten voort
te gaan op de weg van liberalisering van de sector, waarbij de wetgeving echter tegelijkertijd moet
worden verduidelijkt, opdat zij niet uitsluitend dient om de economische belangen van de beoefenaars
van een vrij beroep te behartigen zonder dat dit betekent dat de kwaliteit van de diensten is gewaarborgd.
De Commissie heeft de beroepsbeoefenaars aangemoedigd te blijven werken aan een gezonde en
doeltreffende mededinging door hun prijzen individueel en vrij te bepalen, door nauwkeurige informatie
te verstrekken over de voorwaarden van de door hen verleende diensten en hun specifieke
deskundigheid, door vernieuwingen door te voeren in de diensten en de wijzen waarop deze worden
verleend en door een plaats te verwerven op de grensoverschrijdende markten. De beroepsorden werden
ertoe opgeroepen niet langer druk uit te oefenen op de overheid met als doel de liberalisering tegen te
houden en economische voordelen te behalen, die — gezien de ontwikkeling van de dienstenmarkten op
wereldvlak — op lange termijn illusoir zullen blijken te zijn. De consumenten en hun organisaties
zouden, tot slot, meer eisen moeten stellen ten aanzien van de over de professionele diensten en de
prijzen beschikbare informatie, opdat zij deze kunnen vergelijken alvorens een beslissing te nemen;
bovendien zouden zij de nationale mededingingsautoriteiten of de Europese Commissie op de hoogte
moeten stellen van eventuele concurrentiebeperkende praktijken.

224. In een beschikking van 22 februari 2000 verwierp het Gerecht van eerste aanleg het verzoek
om tussenkomst dat was ingediend door de Franstalige orde van advocaten bij de balie van Brussel, in
zaak T-144/99 tussen het Instituut van erkende gemachtigden bij het Europees Octrooibureau (het
„EPI”, wat staat voor European Patent Institute) en de Europese Commissie betreffende een beroep tot
gedeeltelijke annulering van de beschikking van de Commissie van 7 april 1999 in zaak IV/36.147 —
Gedragscode van het EPI ¥82∂. Het Gerecht van eerste aanleg was van mening dat het eventuele belang
van de betrokken beroepsorde indirect en gering was en dus niet duidelijk genoeg was om een
tussenkomst in het geschil te rechtvaardigen. Ter ondersteuning van zijn arrest heeft het Gerecht van
eerste aanleg aangegeven dat iedere zaak en elke sector een specifieke beoordeling vereisen. In de
onderhavige zaak zou zelfs een arrest dat de beschikking van de Commissie zou bevestigen, niet
rechtstreeks betrekking hebben op de leden van de beroepsorde in kwestie, aangezien de partij die om
tussenkomst verzocht een volstrekt andere sector vertegenwoordigde dan die waarop de beschikking
van de Commissie betrekking had.

225. In zijn arrest van 18 juni 1998 ¥83∂ heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de Italiaanse
Republiek met de goedkeuring en handhaving van een wet waarbij de nationale raad van douane-
expediteurs (Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali — CNSD) werd verplicht een
tariefregeling vast te stellen voor alle douane-expediteurs, de ingevolge de artikelen 5 en 85 van het
EG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. In reactie op een met redenen
omkleed advies van de Commissie heeft Italië met Wet nr. 213 van 25 juli 2000 gevolg gegeven aan
dit arrest van het Hof van Justitie. De bepaling van de wet van 22 december 1960 dat de
tariefregeling moest worden vastgesteld door de CNSD is geschrapt. De Commissie heeft bovendien
op 30 juni 1993 een beschikking gegeven over deze tarieftabel ¥84∂, waarin zij heeft verklaard dat
deze een inbreuk vormde op de communautaire mededingingsregels. In zijn arrest van 30 maart
2000 ¥85∂ heeft het Gerecht van eerste aanleg het beroep van de CNSD tegen deze beschikking
verworpen.

¥82∂ PB L 106 van 23.4.1999, blz. 14.
¥83∂ Zaak C-35/96.
¥84∂ Beschikking  93/438/EEG van de Commissie, COMP 33407 CNSD, PB L 203 van 13.8.1993, blz. 27.
¥85∂ Zaak T-513/93.
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3.5. Sport

226. Bij de toepassing van de mededingingsregels van het EG-Verdrag op het gebied van de sport is
de Commissie de algemene beginselen blijven hanteren, zoals deze voortvloeien uit haar verslag aan de
Europese Raad over sport ¥86∂.

227. De vorderingen bij het beoordelen van bepaalde beperkende praktijken van de sportorganisaties
— waarvan de procedures echter nog steeds lopen — hebben reeds duidelijk kunnen maken dat de
Commissie het specifieke karakter van de sport onderkent en dat zij bij haar acties rekening houdt met de
sociale, educatieve en culturele functies van de sport teneinde de sociale rol ervan in stand te houden. De
Commissie hecht overigens bijzonder veel waarde aan de bevordering van de opleiding en de
bescherming van jonge sporters, aan de solidariteit tussen grote en kleine clubs en tussen de amateur- en
de profsport, aan het behoud van de integriteit van de competities en aan de garantie dat de resultaten van
de competities niet van tevoren worden gemanipuleerd.

228. Met haar maatregelen op het gebied van de mededinging ziet de Commissie erop toe dat deze
gerechtvaardigde doelstellingen worden verwezenlijkt door middel van de minst restrictieve
instrumenten die in overeenstemming met de bepalingen van het EG-Verdrag kunnen worden gebruikt,
in het bijzonder door middel van instrumenten die geen onevenredige belemmering vormen voor het
vrije verkeer van spelers binnen de EER. In deze geest heeft de Commissie een constructieve dialoog op
gang gebracht met de sportorganisaties waarvan een aantal regels aan de kaak is gesteld, met als doel
oplossingen te vinden die voor alle betrokken partijen bevredigend zijn en de rechtszekerheid op het
gebied van de sport te vergroten.

229. Bij de toepassing van de mededingingsregels op de sport waakt de Commissie er tot slot voor
vraagtekens te zetten bij de regelgevende autoriteit van de sportorganisaties op het gebied van echte
regels op sportgebied, dus de regels van een sport of de regels die noodzakelijk zijn voor de organisatie
van deze sport of de competities. De Commissie houdt dus rekening met de beginselen die voortvloeien
uit het arrest Deliège ¥87∂ en het arrest Lehtonen ¥88∂ van het Hof van Justitie. Zo onderschrijft de
Commissie de algemene beginselen die de Raad heeft vastgelegd in zijn verklaring betreffende de
kenmerken van de sport ¥89∂.

¥86∂ COM(1999) 644 def.
¥87∂ Arrest van het Hof van Justitie van 11 april 2000, gevoegde zaken C-51/96 en C-191/97.
¥88∂ Arrest van het Hof van Justitie van 13 april 2000, zaak C-176/96.
¥89∂ Bijlage IV bij de conclusies van het voorzitterschap — Nice, 7, 8 en 9 december 2000.
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D — Statistieken
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II — CONCENTRATIECONTROLE

A — Inleiding

230. Veel van de punten waarop in het vorige jaarverslag werd gewezen, hebben nog niets van hun
relevantie verloren. Het aantal zaken is hoog en blijft stijgen, de zaken hadden betrekking op een steeds
ruimere waaier van producten en diensten en doordat de concentraties in toenemende mate wereldwijde
effecten hebben, was het in meer zaken noodzakelijk met de mededingingsautoriteiten in andere landen
samen te werken.

231. Het statistisch overzicht van de activiteit op het gebied van de concentratiecontrole ziet er als
volgt uit: in 2000 werden in totaal 345 nieuwe zaken aangemeld (+ 18 %) en werden in totaal
345 eindbeschikkingen gegeven, 28 % meer dan in 1999. Daarvan waren er 321 goedkeuringsbe-
schikkingen in fase I (+ 26 %), te weten 28 voorwaardelijke (+ 47 %), dit wil zeggen waaraan
verbintenissen waren verbonden (beschikkingen ex artikel 6, lid 2), en 293 onvoorwaardelijke
(beschikkingen ex artikel 6, lid 1, onder b). De Commissie gaf het voorbije jaar 17 beschikkingen na een
grondig (fase II) onderzoek, tegenover 10 in 1999. In drie van deze zaken werd de concentratie
onvoorwaardelijk goedgekeurd, in 12 zaken werd ze voorwaardelijk goedgekeurd en in twee zaken werd
ze verboden. Voorts werd in zes fase II-zaken het concentratievoornemen ingetrokken voordat het tot een
eindbeschikking kwam.

232. Zoals uit dit statistisch overzicht van het jaar 2000 blijkt, is de ervaring van de Commissie met de
toepassing van het criterium van de machtspositie er vanzelfsprekend op vooruitgegaan. Terwijl er geen
arresten van het Gerecht van eerste aanleg zijn geweest die tot revolutionaire — inhoudelijke of
analytische — ontwikkelingen in het beleid van de Commissie hebben geleid ¥90∂, is dit beleid van geval
tot geval geleidelijk verder geëvolueerd.

233. De technologische evolutie en de commerciële ontwikkelingen waarmee deze gepaard gaat,
hebben de aard van het werk van de Commissie verder beïnvloed. Zo werden het voorbije jaar de eerste
zaken behandeld waarin er sprake was van „business-to-business” (B2B), elektronisch zakendoen tussen
ondernemingen op Internet ¥91∂. Deze handel kan aanzienlijke efficiencyvoordelen bieden en concurren-
tiebevorderende effecten hebben, maar hij kan ook de concurrentie in negatieve zin beïnvloeden,
bijvoorbeeld door gevestigde ondernemingen in staat te stellen individuele ondernemingen uit te sluiten
of gemeenschappelijke koop- of verkoopcondities aan andere ondernemingen op te leggen. De
beoordeling van deze factoren zal bijgevolg in toekomstige zaken een belangrijk onderdeel van het
onderzoek door de Commissie blijven.

234. Ook de ervaring met het beoordelen van corrigerende maatregelen is snel blijven groeien. In
2000 werden in 40 zaken corrigerende maatregelen voorgesteld en aanvaard, 28 keer in fase I en 12 keer
in fase II. In de zaken Volvo/Scania en MCI Worldcom/Sprint werden corrigerende maatregelen
voorgesteld maar niet aanvaard. De Commissie heeft het voorbije jaar ook aanzienlijk meer inzicht
verworven in de wijze waarop zij moet waarborgen dat de voorgestelde corrigerende maatregelen ten
uitvoer worden gelegd, naarmate het totale aantal zaken waarin op de nakoming van verbintenissen moet
worden toegezien, is blijven stijgen. Veel van deze ervaring met zowel het beoordelen van corrigerende
maatregelen als het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging ervan komt tot uiting in de mededeling

¥90∂ Het Gerecht van eerste aanleg heeft zich nog niet uitgesproken in de zaak Airtours/FirstChoice.
¥91∂ Zaak M.1969 — UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com; zaak M.2027 — Deutsche Bank/SAP/JV.
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betreffende de behandeling van corrigerende maatregelen door de Commissie, die in december 2000
werd aangenomen ¥92∂. Het belang van deze mededeling blijkt uit het feit dat geen enkele andere
mededingingsautoriteit elders in de wereld richtsnoeren betreffende de behandeling van corrigerende
maatregelen heeft gepubliceerd. De mededeling heeft tot doel op duidelijke en objectieve wijze niet
alleen de procedurele maar ook de materiële beginselen waarop de Commissie zich bij de beoordeling
van corrigerende maatregelen zal baseren, uiteen te zetten. De belangrijkste punten van de mededeling
worden in de afdeling betreffende corrigerende maatregelen hieronder besproken.

235. Het voorbije jaar is van een toenemende publieke belangstelling voor het Europese stelsel van
concentratiecontrole gebleken. Het debat spitste zich ten dele toe op de beoordeling door de Commissie
van bepaalde zaken, zoals het tweeledige onderzoek naar de voorgenomen transacties tussen Time
Warner enerzijds en AOL en EMI anderzijds. Ook de tijdens het voorbije jaar gegeven
verbodsbeschikkingen hebben soms kritiek uitgelokt. Zo werd na de beschikking in de zaak Volvo/
Scania kritiek geuit over vooroordelen tegen concentraties tussen grote ondernemingen die in kleinere
lidstaten opereren. En na het verbod van de transactie MCI WorldCom/Sprint werd uiting gegeven aan
bezorgdheid dat het stelsel en de wijze waarop het wordt toegepast blijk geven van vooroordelen tegen
concentraties tussen niet-Europese, inzonderheid in de VS gevestigde, ondernemingen.

236. Deze kritiek kan in beide gevallen op dezelfde wijze worden weerlegd, namelijk door erop te wijzen
dat elk op vrije concurrentie gebaseerd stelsel van concentratiecontrole tot doel heeft vast te stellen dat geen
negatieve effecten optreden op een relevante markt die hetzij in de EER is gelegen, hetzij de EER omvat.
Wat de omvang van die markt is of in welk land de bij de voorgenomen transactie betrokken ondernemingen
gevestigd zijn, doet hierbij niet terzake. Het cruciale punt is dat de noodzaak tot herstructurering van de
industrie niet rechtvaardigt dat de consument schade wordt berokkend, en dat, wanneer het voor
ondernemingen noodzakelijk is tot herstructurering over te gaan, er middelen bestaan om dit te realiseren
zonder dat de vrije concurrentie wordt aangetast. Ondernemingen met herstructureringsplannen moeten het
belang erkennen dat de Commissie aan de bescherming van de vrije concurrentie in de EU hecht, of die
concurrentie nu een lokale, nationale, Europese of zelfs wereldwijde dimensie heeft.

237. Er is ook heel wat commentaar geleverd op de verschillende vormen van druk die de Commissie
met betrekking tot haar stelsel van concentratiecontrole ondervindt, en het nadelige effect dat de huidige
druk op de beschikbare middelen, op de kwaliteit en dus op de geloofwaardigheid van het stelsel zou
kunnen hebben. Er ligt, wat de verlichting van deze druk betreft, van twee kanten een verbetering in het
verschiet. Ten eerste blijft de Merger Task Force naar middelen zoeken om de doeltreffendheid van haar
werkzaamheden te verhogen. Het voorbije jaar heeft zich in dit verband een belangrijke ontwikkeling
voorgedaan, namelijk de aanneming op 26 juli van de mededeling betreffende een vereenvoudigde
procedure ¥93∂, die tot doel heeft de behandeling van bepaalde categorieën van zaken waarin geen
bezwaren uit het oogpunt van de mededinging rijzen, te vereenvoudigen. In kader 5 hieronder wordt in
bijzonderheden beschreven welke categorieën van zaken voor de vereenvoudigde procedure in
aanmerking komen. De Commissie heeft sinds de invoering ervan 41 beschikkingen volgens de
vereenvoudigde procedure gegeven.

238. Wat de verlichting van de druk op de beschikbare middelen betreft, zal een tweede verbetering het
gevolg zijn van het in juni 2000 voltooide interne herzieningsproces van de Commissie. De Commissie

¥92∂ Mededeling van de Commissie betreffende op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 447/98 van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen, PB C 68 van 2.3.2001, blz. 3.

¥93∂ Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde
concentraties krachtens Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad, PB C 217 van 29.7.2000, blz. 32. Ook beschikbaar
op: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/.
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heeft als resultaat van deze herziening besloten dat DG Concurrentie meer middelen ter beschikking zullen
worden gesteld om het te helpen haar taak te vervullen een slagvaardig concurrentiebeleid te voeren, met
name wat de toepassing van de concentratieverordening betreft. Deze bijkomende middelen zullen de
Merger Task Force in staat stellen de komende twee tot drie jaar meer personeel voor het behandelen van
concentratiezaken in dienst te nemen. Zoals Commissielid Monti in zijn toespraak tijdens de conferentie
naar aanleiding van het tienjarige bestaan van de concentratieverordening heeft beklemtoond, vormt de
actieve steun van voorzitter Prodi een erkenning van de vitale rol die de toepassing van het
concurrentierecht bij de verdere ontwikkeling van de interne markt heeft gespeeld en blijft spelen.

239. Deze conferentie, in september 2000, was een uitstekende gelegenheid om niet alleen op de
eerste tien jaar van de communautaire concentratiecontrole terug te kijken, maar ook de blik naar de
toekomst te wenden. De conferentie werd gezamenlijk door de Commissie en de International Bar
Association (IBA) georganiseerd. Begin 2001 zal een boek met alle voor de conferentie opgestelde
verhandelingen en alle tijdens de conferentie gehouden toespraken worden gepubliceerd.

240. De conferentie bood ook de gelegenheid van gedachten te wisselen over een groot aantal thema’s,
waarvan er vele nu worden onderzocht in het kader van de herziening van de concentratiecontrole. Deze
herziening volgde op het door de Commissie in juni bij de Raad ingediende verslag, waarin zij een eerste
onderzoek wijdde aan de in de concentratieverordening vastgestelde omzetdrempels. Met de indiening van
dit verslag kwam de Commissie de wettelijke verplichting na die bij de laatste herziening van de
concentratiecontrole in juni 1997 was ingevoerd. Tijdens het opstellen van het verslag werd duidelijk dat op
een aantal fundamentele kwesties dieper moest worden ingegaan. De Commissie zette dientengevolge een
brede herziening op het getouw om van de concentratieverordening een zo doeltreffend mogelijk
instrument te maken. De volgende vragen zijn voorbeelden van het soort thema’s die aan de orde komen: is
de hoogte van de in de concentratieverordening vastgestelde omzetdrempels de meest passende? Hoe
kunnen de mogelijke voordelen van de in de verwijzingssystemen (artikelen 9 en 22) vervatte regelingen
inzake taakverdeling worden geoptimaliseerd? Is het concept „concentratie”, zoals in de
concentratieverordening omschreven, nog op zijn plaats in een wereld van strategische allianties,
minderheidsparticipaties en gemeenschappelijke productieondernemingen?

241. Wat de omzetdrempels betreft, moet de analyse worden gezien in het licht van een van de
fundamentele beginselen die aan het communautaire stelsel van concentratiecontrole ten grondslag
liggen, namelijk het „one-stop shop”-beginsel voor het onderzoek van en het toezicht op fusies en andere
concentraties die gevolgen hebben voor markten in Europa. De Commissie is met name bezorgd om het
feit dat een groot aantal operaties met grensoverschrijdende gevolgen nog steeds buiten het
toepassingsgebied van de concentratieverordening blijken te vallen. Een voorbeeld: op grond van de in
de concentratieverordening vastgestelde omzetdrempels hadden twee beurszaken (Euronext en iX) —
beide duidelijk zaken van Europees belang — geen communautaire dimensie of zouden ze niet zijn
geacht een communautaire dimensie te hebben. Uit het oogpunt van de Commissie doet dit de vraag
rijzen of met dergelijke transacties een belang van de Gemeenschap is gemoeid en, zo ja, of dit belang
adequaat wordt beschermd. Uit het oogpunt van het bedrijfsleven rijzen in dit verband vooral problemen
in verband met meervoudige aanmeldingen en de daarmee gepaarde toename van de rechtsonzekerheid
en van administratieve beslommeringen en kosten.

242. Bij de wijziging van de concentratieverordening in 1997 werden ook aanpassingen aangebracht
aan de procedures van verwijzing tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten
(artikel 9 c.q. artikel 22). Deze bepalingen werden zodanig geconcipieerd dat de Commissie haar praktijk
inzake taakverdeling met de lidstaten zou kunnen bijstellen. Het feit dat sinds de invoering van deze
mogelijkheid in maart 1998 nog geen enkele gezamenlijke verwijzing overeenkomstig artikel 22 heeft
plaatsgevonden, vormt echter een duidelijke aanwijzing dat het systeem niet naar wens functioneert.
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243. Het door de Commissie aangevatte proces bevindt zich nu in het verkennend stadium, waarin
overleg wordt gepleegd met de lidstaten en — wat belangrijk is — met de kandidaat-lidstaten, alsook
met het bedrijfsleven en met juridische kringen. In de loop van 2001 zal de Commissie een formeel
overlegdocument voorleggen waarin zij haar conclusies en aanbevelingen voor wijzigingen uiteenzet.
Dit zal dan het voorwerp van een verdere overlegronde vormen, voordat enige aanbeveling ten uitvoer
wordt gelegd.

Kader 5: de vereenvoudigde procedure

Met de invoering van de vereenvoudigde procedure beoogt de Commissie te bereiken
dat bepaalde categorieën van concentraties waarbij normaliter geen bezwaren uit het oogpunt
van de mededinging rijzen, doeltreffender worden behandeld. Het systeem werd ingevoerd
bij wege van een mededeling en is van toepassing sinds 1 september 2000. De integrale
tekst  van  de mededeling kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/.

In de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de
behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de
Raad worden drie categorieën van zaken omschreven, die aan het einde van het gewone
onderzoek van een maand voor een beschikking in verkorte vorm van de Commissie in
aanmerking kunnen komen. De mededeling is van toepassing op concentraties in de volgende
gevallen:

— wanneer twee of meer ondernemingen gezamenlijke zeggenschap over een gemeenschappe-
lijke onderneming verkrijgen, op voorwaarde dat de gemeenschappelijke onderneming niet,
of slechts in geringe mate, in de EER werkzaam is of zal zijn (omzet van minder dan 100 mil-
joen euro en activa van minder dan 100 miljoen euro in de EER);

— wanneer geen van de partijen bedrijfsactiviteiten verricht op dezelfde productmarkt en
geografische markt (horizontale relaties), dan wel op een productmarkt die hoger of lager in
de bedrijfskolom gelegen is dan een productmarkt waarop een andere partij bij de
concentratie werkzaam is (verticale relaties);

— wanneer twee of meer van de partijen bedrijfsactiviteiten verrichten op dezelfde product-
markt en dezelfde geografische markt, dan wel op een markt die zich hoger of lager in de
bedrijfskolom bevindt, op voorwaarde dat hun gezamenlijk marktaandeel bij horizontale rela-
ties minder dan 15 % en bij verticale relaties minder dan 25 % bedraagt.

De beschikking in verkorte vorm zal informatie over de partijen, de aard van de concentratie en de
betrokken economische sectoren bevatten, alsook een verklaring dat de concentratie verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard omdat ze tot een of meer in de mededeling
genoemde categorieën behoort, waarbij uitdrukkelijk wordt aangegeven om welke categorie of
categorieën het gaat. Zoals bij alle volledige goedkeuringsbeschikkingen zal de Commissie een
publieke versie van de beschikking in verkorte vorm bekendmaken. Er zal geen persbericht
worden verspreid, maar de goedkeuring zal in de „Midday Express” van de Commissie worden
bekendgemaakt.
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B — Toepassing van het criterium van de machtspositie

244. Zoals bepaald in artikel 2, lid 3, van de concentratieverordening, moet een concentratie die een
machtspositie in het leven roept of versterkt welke tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging
op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd,
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden verklaard. De Commissie heeft dit criterium
toegepast in zaken waarin de concentratie tot een machtspositie van één enkele marktdeelnemer zou
hebben geleid, maar ook in zaken waarin door de voorgenomen operatie een collectieve machtspositie
zou zijn ontstaan.

1. Individuele machtspositie

Zaak Volvo/Scania

245. In de zaak Volvo/Scania ¥94∂, een van de belangrijkste zaken van het voorbije jaar, werd een
onderzoek ingesteld naar het ontstaan van een individuele machtspositie. Nadat was komen vast te
staan dat — om een hele reeks redenen (verschillen qua technische eisen en aankoopgedrag, en
aanzienlijke prijsdiscriminaties, zelfs tussen buurlanden) — de markten voor zware vrachtwagens
en bussen nog steeds nationaal van omvang zijn, bleek uit het onderzoek door de Commissie dat de
nieuwe onderneming in Zweden een marktaandeel van 90 % en in Ierland, Noorwegen en Finland
een marktaandeel van 50 % tot 70 % zou hebben. In deze vrij eenvoudige zaak van klassieke
horizontale overlappingen en hoge marktaandelen werden de eenzijdige effecten van de concentratie
ook zorgvuldig geanalyseerd met behulp van verfijnde econometrische instrumenten. De
voorgenomen concentratie zou twee ondernemingen met in het verleden stabiele en grotendeels
symmetrische marktposities hebben samengebracht. De operatie zou niet alleen hebben geleid tot
het ontstaan van een onderneming die vele keren sterker was dan haar naaste concurrent, ze zou ook
de mededinging tussen twee bijzonder nauwe concurrenten hebben uitgeschakeld. De Commissie
maakte in haar beschikking in deze zaak ook duidelijk dat de consistente toepassing van het
criterium van de machtspositie op om het even welke relevante geografische markt, ongeacht haar
omvang, behalve dat dit in overeenstemming is met de letter en de geest van de
concentratieverordening, waarborgt dat de consumenten tegen de gevolgen van marktdominantie
worden beschermd, zowel op kleine als op grote markten. Wat de door Volvo voorgestelde
verbintenissen betreft, bleek uit het onderzoek door de Commissie dat ze ontoereikend waren om de
bezwaren uit het oogpunt van de mededinging die naar aanleiding van de concentratie rezen, weg te
nemen. De Commissie verbood uiteindelijk de operatie. Na het verbod zijn beide ondernemingen
erin geslaagd een alternatieve partner te vinden (respectievelijk Renault en Volkswagen).

De vereenvoudigde procedure kan de aanmeldende partijen van een deel van hun administratieve
beslommeringen bevrijden. De lidstaten en belanghebbende derden behouden bij toepassing van
de vereenvoudigde procedure dezelfde mogelijkheden om opmerkingen te maken of tussenbeide
te komen als bij toepassing van de gewone procedure. Ook kan de Commissie zo nodig te allen
tijde naar de gewone onderzoeksprocedures terugkeren.

¥94∂ Zaak M.1672, 14.3.2000. 
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Zaak Framatome/Siemens/Cogéma

246. Op 6 december 2000 keurde de Commissie een joint venture goed waarin de activiteiten van de
Franse onderneming  Framatome SA op het gebied van kernenergie werden samengevoegd met die van
de Duitse onderneming Siemens AG. Bij de joint venture, zoals aanvankelijk aangemeld, was ook
Cogéma betrokken, een andere Franse onderneming in de kernenergiesector. Door de joint venture in
haar oorspronkelijke vorm dreigden machtsposities in het leven te worden geroepen of te worden
versterkt op de markten voor splijtstofstaven voor gebruik in kernreactoren. Goedkeuring was mogelijk
nadat was overeengekomen dat Cogéma niet aan de joint venture zou deelnemen. Een verklaring van de
Franse regering dat zij erop zal toezien dat Electricité de France (EdF) haar participatie in Framatome
opgeeft en in de toekomst een open aanbestedingsbeleid voor de aankoop van splijtstofstaven voert, was
een ander verlichtend element. Aldus wordt de grootste markt voor elektriciteit van kerncentrales in
Europa — Frankrijk — toegankelijk voor concurrenten van de nieuwe joint venture.

Zaak AstraZeneca/Novartis

247. De Commissie hechtte het voorbije jaar ook haar goedkeuring aan een belangrijke concentratie
tussen AstraZeneca en Novartis, die hun activiteiten in de agrochemische sector samenvoegden in een
nieuw opgerichte onderneming, Syngenta. Gezien het snelle conglomeratieproces in de betrokken sector,
achtte de Commissie het noodzakelijk in deze zaak een fase II-onderzoek in te stellen naar de oprichting
van deze onderneming, de grootste ter wereld in die sector. In nauwe samenwerking met de Amerikaanse
Federal Trade Commission werd de operatie goedgekeurd nadat belangrijke verbintenissen waren
voorgesteld. Zoals oorspronkelijk aangemeld, zou de operatie hebben geleid tot het in het leven roepen of
versterken van machtsposities op 39 markten voor gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de belangrijkste
die voor fungiciden voor granen en die voor herbiciden voor maïs waren. De Commissie leidde dit niet
uitsluitend af uit de bestaande marktpositie van de partijen, maar hield ook rekening met de geplande
toekomstige ontwikkeling van hun gamma’s van producten. Het bleek in deze zaak (net zoals in de
verwante zaak M.1932 — BASF/American Cyanamid) bijzonder moeilijk de relevante productmarkten af
te bakenen, omdat vragen rezen in verband met „substitutieketens”, „eenzijdige substitutie” en de
concurrentiepositie van producten voor meervoudig gebruik.

248. Het criterium van de machtpositie is een geschikt middel voor het analyseren van de gevolgen
van concentraties gebleken, niet alleen op markten die tot de klassieke oude economie behoren,
bijvoorbeeld in de verwerkende industrie, maar ook in verschillende dienstensectoren, meer bepaald de
telecommunicatiesector, de Internetsector en de mediasector (met inbegrip van de diverse combinaties
tussen deze sectoren). Op dergelijke markten moeten instrumenten voor het uitoefenen van
concentratiecontrole steeds worden toegepast met twee doelstellingen voor ogen: de bereikte
vooruitgang op het stuk van de liberalisatie veiligstellen en ruimte scheppen voor innovatie; zowel het
een als het ander komt uiteindelijk de consument ten goede.

249. Er moesten het voorbije jaar ook een aantal zaken van nabij worden bekeken waarin er sprake
was van verticale integratie met een marktafschermend effect. Verticale integratie versterkt niet alleen
de positie van de nieuwe onderneming op één niveau van de leveringsketen, waardoor andere
leveranciers de toegang tot een of meer verticaal verbonden markten kan worden afgesneden, ze
wijzigt vaak ook de economische prikkels voor de bij de concentratie betrokken ondernemingen,
waardoor de markt op een wezenlijk andere manier gaat functioneren. Vooral bij de hierboven
genoemde diensten, waarbij de toegang tot netwerken voor de levering van een brede waaier van
diensten van essentieel belang is, kunnen zogenoemde „gatekeeper”-effecten een ernstig probleem
worden. De Commissie is het voorbije jaar met dergelijke „gatekeeper”-effecten geconfronteerd, ten
gevolge van zowel horizontale als verticale operaties. De verboden concentratie MCI WorldCom/
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Sprint vormt een voorbeeld bij uitstek van een geval waarin het „gatekeeper”-effect het resultaat van
een horizontale overlapping, namelijk de combinatie van de netwerken van twee operators, was (zie de
analyse in kader 6 hieronder).

Kader 6: MCI WorldCom/Sprint

Inleiding

De Commissie gaf op 28 juni 2000 een beschikking waarbij zij de voorgenomen fusie tussen de
twee Amerikaanse telecommunicatieondernemingen MCI WorldCom en Sprint verbood, omdat ze
tot een machtspositie van de nieuwe onderneming op de markt voor de levering van „top-level”-
of universele Internetconnectiviteit zou hebben geleid.

„Top-level”- of universele (Internet)connectiviteit

De voorgenomen fusie deed dezelfde problemen rijzen als de fusie tussen WorldCom en MCI in
1998 (1). In deze eerdere zaak was de Commissie tot de conclusie gekomen dat de fusie tussen
WorldCom en MCI een machtspositie op de markt voor de levering van „top-level”- of universele
(Internet)connectiviteit zou hebben doen ontstaan.

De aanmeldende partijen argumenteerden dat de door de Commissie in de beschikking
WorldCom/MCI gehanteerde marktomschrijving opnieuw moest worden bezien, gelet op de
ingrijpende wijzigingen die zich de laatste jaren in de Internetsector hebben voorgedaan. Deze
beweerde wijzigingen waren meer bepaald de liberalisatie van de telecommunicatiemarkten in de
EG, met als gevolg een groter aantal Europese leveranciers van Internetdiensten („Internet service
providers” of ISP’s) en leveranciers van inhoud; de toegenomen toepassing van „multihoming”
(het gebruik van ten minste twee leveranciers van connectiviteit ter verkrijging van
Internetconnectiviteit); technieken voor de aflevering van inhoud (door middel waarvan de
verkeersstroom op Internet kan worden geregeld en beperkt); en lagere prijzen voor huurlijnen.
Hieruit vloeide volgens de partijen voort dat Internet niet als hiërarchisch kon worden getypeerd
en dat de Europese ISP’s voor het verkrijgen van wereldwijde Internetconnectiviteit niet langer
van de grootste (Amerikaanse) leveranciers van Internetconnectiviteit afhankelijk waren.

Uit het onderzoek door de Commissie bleek echter dat geen van de door de partijen
aangevoerde factoren een significante impact op de marktstructuur had gehad. De Commissie
erkende dat de afhankelijkheid van de „top-level”-leveranciers van connectiviteit enigszins
was afgenomen en dat door de toename van Europese inhoud en de ontwikkeling van
Europese netwerken meer Internetverkeer intra-Europees was. Zelfs de grootste Europese
leveranciers van Internetconnectiviteit waren echter voor het verkrijgen van wereldwijde
connectiviteit nog steeds in sterke mate van de „top-level”-leveranciers afhankelijk en zij
waren niet in staat tot het uitoefenen van concurrentiedwang jegens deze „top-level”-
leveranciers. De Commissie leidde hieruit af dat Internet zijn hiërarchische structuur
behouden had en dat de in casu relevante markt de markt voor de levering van „top-level”- of
universele (Internet)connectiviteit was.

(1) Zaak M.1069 – WorldCom/MCI, 8.7.1998.
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Wat de concurrentie op deze markt betrof, bleek uit het onderzoek door de Commissie dat MCI
WorldCom haar leidende positie als leverancier van „top-level”-Internetconnectiviteit behouden
had en dat Sprint één van haar belangrijkste concurrenten was. Het onderzoek toonde ook aan dat
de fusie, door de combinatie van de uitgebreide netwerken en de grote klantenbestanden van de
partijen, tot het ontstaan van een onderneming van een zodanige omvang — zowel absoluut als in
vergelijking met haar concurrenten — zou leiden dat zowel concurrenten als klanten voor het
verkrijgen van universele Internetconnectiviteit van die nieuwe onderneming afhankelijk zouden
zijn. Dit zou de door de fusie ontstane onderneming in staat stellen zich onafhankelijk van zowel
haar concurrenten als haar klanten te gedragen, de technische ontwikkelingen te controleren, de
prijzen te verhogen en door middel van een selectieve degradatie van haar interconnecties met
concurrenten de markt naar haar hand te zetten. De Commissie concludeerde derhalve dat de fusie,
zoals oorspronkelijk aangemeld, ernstige bezwaren uit het oogpunt van de mededinging zou doen
rijzen, doordat zij zou leiden tot het in het leven roepen van een machtspositie of het versterken
van de machtspositie van MCI WorldCom op de wereldwijde markt voor de levering van „top-
level”-Internetconnectiviteit. Gezien de hiërarchische structuur van Internet en de mondiale
dimensie van de markt, zou dit overal ter wereld nadelige gevolgen voor de consument hebben.

Om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen, stelden de partijen voor zich ertoe te
verbinden de Internetactiviteiten van Sprint van haar andere activiteiten te scheiden en af te stoten.
Deze verbintenis was in grote lijnen dezelfde als die welke de Commissie in de beschikking
WorldCom/MCI had aanvaard. In deze eerdere zaak had de Commissie de afstoting van een
Internetbedrijfsonderdeel van MCI geaccepteerd als een maatregel die haar bezwaren tegen de
voorgenomen operatie wegnam. Lering trekkend uit haar met deze afstoting opgedane ervaring en
zich baserend op haar onderzoek in de zaak MCI WorldCom/Sprint, oordeelde de Commissie deze
keer echter dat het voorstel ontoereikend was om de bezwaren uit het oogpunt van de mededinging
die naar aanleiding van de fusie rezen, weg te nemen. De Commissie was met name van mening
dat het voorstel onvoldoende zekerheid bood dat de daadwerkelijke mededinging op de markt
voor de levering van „top-level”-Internetconnectiviteit zou worden hersteld. De partijen trokken
hun voorstel om bepaalde verbintenissen aan te gaan in een later stadium van de procedure in.

Andere markten

De Commissie nam tijdens haar onderzoek ook andere mogelijke concurrentieproblemen in verband
met de levering van wereldwijde telecommunicatiediensten en internationale spraaktelefoniediensten
onder de loep. Zij bracht met betrekking tot deze markten een aantal punten onder de aandacht van de
autoriteiten van de VS, maar wat Europa betreft bleken zich geen concurrentieproblemen voor te doen.
Welke punten werden onderzocht en wat de conclusies van de Commissie met betrekking tot deze
andere markten waren, wordt nader uiteengezet in het op de website van de Merger Task Force
beschikbare persbericht.

Procedure

De dag voordat de Commissie volgens schema haar beschikking over de voorgenomen fusie
zou geven, trokken de partijen hun voorstel van verbintenissen en hun aanmelding bij de
Commissie in. Omdat de partijen slechts hun aanmelding introkken maar de onderliggende
overeenkomst, waarin de verplichting tot aanmelding van de voorgenomen operatie haar
oorzaak vond, niet opgaven, achtte de Commissie zich desalniettemin genoodzaakt haar
beschikking te geven.
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Zaak Vodafone Airtouch/Mannesmann

250. Een andere zaak in deze categorie was Vodafone/Mannesmann, waarin bezwaren rezen met
betrekking tot de mededinging op de opkomende markt voor naadloze pan-Europese mobiele
telefoniediensten. Het is voor het leveren van deze diensten van cruciaal belang dat een operator zijn
klanten nauwkeurig kan lokaliseren wanneer zij zich buiten het bereik van zijn eigen netwerk bevinden. Uit
het onderzoek door de Commissie is gebleken dat er een groeiende vraag naar dergelijke diensten bestaat
van de zijde van klanten die geregeld tussen landen over en weer  reizen, met name werknemers van grote
ondernemingen met uitgebreide grensoverschrijdende zakelijke activiteiten in Europa. Na de fusie zal de
nieuwe onderneming een uniek dekkingsgebied in de gemeenschappelijke markt hebben, met
alleenzeggenschap over GSM-operators in acht lidstaten en medezeggenschap in drie lidstaten. Dankzij dit
uitgestrekte dekkingsgebied zou de door de fusie ontstane onderneming in een unieke positie verkeren om
een geïntegreerd netwerk tot stand te brengen dat haar in staat zou stellen snel geavanceerde naadloze
pan-Europese diensten te leveren, althans in die lidstaten waar zij alleenzeggenschap bezit. Voor de
concurrenten van de nieuwe onderneming daarentegen zou het vanwege hun gefragmenteerde
dekkingsgebieden en de moeilijkheid om hun netwerken tot één naadloos netwerk samen te voegen, niet
mogelijk zijn op korte of middellange termijn (gemiddeld drie tot vijf jaar) hetzelfde resultaat te bereiken.
De concentratie werd uiteindelijk goedgekeurd nadat de partijen verbintenissen hadden aangegaan. De met
betrekking tot dit specifieke probleem aanvaarde corrigerende maatregelen houden in dat andere GSM-
operators de mogelijkheid zal worden geboden hun klanten geavanceerde naadloze pan-Europese diensten
aan te bieden door gebruik te maken van het geïntegreerde netwerk van de door de fusie ontstane
onderneming. Gezien de snelle ontwikkelingen in de betrokken sector, waaronder de afgifte van UMTS-
vergunningen en het feit dat concurrenten waarschijnlijk zullen trachten een alternatieve infrastructuur tot
stand te brengen, is bepaald dat deze verbintenis slechts gedurende drie jaar geldt.

Samenwerking met het Amerikaanse Department of Justice

De voorgenomen fusie tussen MCI WorldCom en Sprint werd tegelijkertijd door de Europese
Commissie en het Amerikaanse Department of Justice behandeld. Op grond van de bilaterale
overeenkomst van 1991 betreffende samenwerking in mededingingszaken tussen de Europese
Commissie en de Verenigde Staten voerde elk van beide autoriteiten onafhankelijk van de andere
een afzonderlijk onderzoek, maar er bestond in alle stadia van de procedure een goede
werkverhouding tussen de Commissie en het Department of Justice. Zo namen vertegenwoordigers
van het Department of Justice deel aan de hoorzitting te Brussel en was een vertegenwoordiger
van de Commissie aanwezig bij een van de vergaderingen in de kantoren van het Department of
Justice. Het Department of Justice diende op 27 juni 2000 bij een Amerikaanse rechtbank een
klacht in waarin het zich tegen de voorgenomen fusie verzette op gronden die onder meer
betrekking hadden op de markt voor de levering van „top level”-connectiviteit.

Latere ontwikkelingen

Op 13 juli 2000 maakten MCI WorldCom en Sprint bekend dat zij hun fusieovereenkomst hadden
ontbonden.

Op 27 september 2000 heeft MCI WorldCom (nu WorldCom) op grond van de artikelen 230
en 231 van het EG-Verdrag een beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie
ingesteld.
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Zaak AOL/Time Warner

251. In zaken waarin er sprake is van verticale integratie, is het belangrijk te onderkennen dat
marktafschermende effecten kunnen optreden, inzonderheid wanneer een van de fuserende
ondernemingen aanzienlijke marktmacht op een upstream- of downstream-markt bezit. In de zaak
America Online Inc. (AOL)/Time Warner betroffen de bezwaren van de Commissie het feit dat AOL
door haar fusie met Time Warner (die op haar beurt voornemens was haar activiteiten in de muziek- en
uitgeverijsector met die van EMI samen te voegen) en door haar Europese joint ventures met
Bertelsmann de grootste bron van rechten op het uitbrengen van muziek in Europa zou controleren. AOL
is de leidende leverancier van toegang tot Internet in de VS en de enige dergelijke leverancier die in
geheel Europa aanwezig is. Time Warner is een van de grootste media- en amusementsondernemingen
ter wereld, met belangen in televisieomroepen, uitgeverijen van tijdschriften en boeken, muziek,
amusementsfilms en kabelnetten. De concentratie leidde tot het ontstaan van de eerste verticaal
geïntegreerde leverancier van Internetinhoud, die via het Internetnetwerk van AOL de bedrijfseigen
inhoud van Time Warner (muziek, nieuws, films enz.) zou distribueren.

252. Door de structurele en contractuele banden van AOL met Bertelsmann zou de nieuwe
onderneming ook preferentiële toegang tot de inhoud van Bertelsmann en inzonderheid tot haar
uitgebreide muziekbibliotheek hebben. Als gevolg hiervan zou de nieuwe onderneming de grootste bron
van rechten op het uitbrengen van muziek in Europa, een markt waarvan Time Warner en Bertelsmann
tezamen eenderde in handen hebben, controleren. Onder deze omstandigheden was het waarschijnlijk
dat de nieuwe onderneming een machtspositie op de opkomende markt voor de on-linelevering van
muziek via Internet zou verwerven: zij zou een „gatekeeper” worden en aldus in staat zijn de
voorwaarden voor de distributie van audiobestanden via Internet te dicteren. Bovendien zou de nieuwe
onderneming de muziek van Time Warner en Bertelsmann zodanig kunnen formatteren dat ze uitsluitend
compatibel zou zijn met de muziekspeler van AOL (Winamp), maar niet met concurrerende
muziekspelers. Daarentegen zou met Winamp de muziek van concurrerende platenmaatschappijen
kunnen worden gespeeld, die over het algemeen niet-beschermde formats gebruiken. Vanwege de
technische beperkingen van andere muziekspelers zou de nieuwe onderneming dus in staat zijn Winamp
als de dominante muziekspeler op te dringen.

253. De Commissie heeft de operatie kunnen goedkeuren dankzij een pakket verbintenissen die er in
hoofdzaak op zijn gericht de banden tussen Bertelsmann en AOL te verbreken. Dit zal geleidelijk
geschieden, waarbij een onafhankelijke gevolmachtigde op de nakoming van de aangegane
verbintenissen zal toezien. Een reeks voorlopige maatregelen zal ervoor zorgen dat de betrekkingen
tussen de twee ondernemingen aan de normale wetten van de markt beantwoorden, totdat Bertelsmann
zich volledig heeft teruggetrokken.

Zaak Vivendi/Canal+/Seagram

254. Gelijkaardige problemen van verticale integratie en marktafscherming deden zich voor in de zaak
Vivendi/Canal+/Seagram. De bezwaren van de Commissie uit het oogpunt van de mededinging hadden
vooral betrekking op de markten voor betaaltelevisie (waarop Canal+ in Europa de leider is), de
opkomende pan-Europese markt voor portalen en de opkomende markt voor on-linemuziek. Wat de
markt voor betaaltelevisie betrof, kwam de Commissie tot de conclusie dat het feit dat Canal+
waarschijnlijk exclusieve toegang tot de door Seagram’s Universal geproduceerde en gecoproduceerde
speelfilms zou hebben ¥95∂, tot het versterken van haar bestaande machtspositie in Frankrijk, Spanje,

¥95∂ Vanwege de felle concurrentie op de markt voor betaaltelevisie moeten de exploitanten van betaaltelevisie over
publiekstrekkers zoals speelfilms beschikken.
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Italië, België en Nederland en tot het in het leven roepen van een machtspositie op dezelfde markt in de
noordse regio zou leiden.

255. Het voorgestelde pakket verbintenissen hield onder meer in dat de concurrenten toegang zouden
krijgen tot de door Universal geproduceerde en gecoproduceerde films. De partijen verbonden zich er
met name toe Canal+ geen zogenoemde „first-window”-rechten ¥96∂ te verlenen op meer dan 50 % van
door Universal geproduceerde en gecoproduceerde films. Deze verbintenis is van toepassing in een
aantal Europese landen en geldt gedurende vijf jaar.

256. Doordat de muziekinhoud van Universal aan het „multi-access”-portaal van Vivendi (Vizzavi)
zou worden toegevoegd, deed de operatie ook ernstige twijfel rijzen met betrekking tot het ontstaan van
een machtspositie op de opkomende pan-Europese markt voor portalen en de opkomende markt voor on-
linemuziek. Dit probleem werd verholpen door het aanbod van Vivendi om concurrerende portalen
gedurende vijf jaar toegang tot de on-linemuziekinhoud van Universal te geven.

Zaak TotalFina/Elf

257. Er rezen ook problemen inzake verticale integratie bij concentraties op het gebied van de oude
economie. De overname van Elf Aquitaine door  TotalFina moest aan het criterium van de individuele
machtspositie worden getoetst; er was hier namelijk als het ware sprake van het samenbrengen van
spelers uit de topdivisie, met het risico dat er „nationale kampioenen” zouden ontstaan. De Commissie
moest onderzoeken of er overlappingen en knelpunten bestonden die de nieuwe onderneming in staat
zouden stellen de markt te haren voordele af te sluiten door in de sector van de geraffineerde
olieproducten de importlogistiek, het transport en de distributie te controleren, en ervoor zorgen dat die
overlappingen en knelpunten werden weggewerkt. Meer bepaald op de groothandelsmarkten voor
motorbrandstoffen en huisbrandolie zou de nieuwe onderneming niet alleen het op de Franse markt
totstandgekomen concurrentie-evenwicht in gevaar hebben gebracht, maar zou zij ook de „logistieke
keten”, dit wil zeggen de meeste Franse importopslagplaatsen, de drie hoofdpijpleidingen die alle streken
van Frankrijk bevoorraden, en een aanzienlijk aantal lokale opslagplaatsen, daadwerkelijk hebben
gecontroleerd. Bovendien zou de nieuwe onderneming een machtspositie hebben verworven op de markt
voor de verkoop van motorbrandstoffen langs de Franse autowegen. Ook op de markt voor vloeibaar
petroleumgas (LPG) zou de nieuwe onderneming een machtspositie hebben verworven, inzonderheid
door haar controle over de logistieke infrastructuur voor de import, de opslag en het afvullen van
gasflessen, waardoor zij in geheel Frankrijk volledig onafhankelijk zou zijn geweest, zonder met haar
concurrenten nog regelingen behoeven te treffen inzake de toegang tot elkaars infrastructuur, zoals in de
sector gebruikelijk is. Een bijkomende reden om de operatie zorgvuldig te onderzoeken, was de
verwachte belangrijke impact ervan op markten die van vitaal belang zijn voor de consument, namelijk
de markten voor motorbrandstoffen, huisbrandolie en energiedragers in het algemeen. Afgezien van de
hierboven reeds genoemde, maakte een pakket corrigerende maatregelen die aan de verschillende
bezwaren van de Commissie uit het oogpunt van de mededinging tegemoet kwamen, het mogelijk de
overname goed te keuren. Samengevat heeft TotalFina zich er toe verbonden een groot deel van haar
investeringen in transport- en opslaglogistiek te verkopen (een operatie waarvan wordt verwacht dat
ze   tot een fundamentele wijziging van de logistiek in de oliesector in Frankrijk zal leiden),
70 servicestations langs autowegen op te geven en Elf Antargas af te stoten, hetgeen ertoe zal leiden dat
er een einde komt aan elke overlapping tussen de activiteiten van de bij de concentratie betrokken
ondernemingen op het gebied van LPG. Eind 2000 waren de meeste van deze afstotingen gerealiseerd.

¥96∂ Van speelfilms die op televisie worden vertoond kort nadat ze in de bioscoop hebben gelopen en als huurvideo op de
markt zijn gebracht, wordt gezegd dat ze „on first window” worden uitgebracht, dit wil zeggen voordat ze op ruimere
schaal op televisie beschikbaar zijn.
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258. Op 13 september 2000 verwierp de Commissie een door TotalFina Elf voorgestelde lijst van
overnemers voor de servicestations langs autowegen tot de afstoting waarvan zij zich had verbonden.
Gelet op de marktstructuur waartoe het voorstel zou leiden, besloot de Commissie dat twee van de
voorgestelde overnemers onvoldoende zekerheid boden wat betreft hun levensvatbaarheid als potentieel
of daadwerkelijk op de betrokken markten aanwezige ondernemingen en hun vermogen om een
werkzame concurrentie in stand te houden en tot ontwikkeling te brengen.  TotalFina Elf stelde daarop
een nieuwe lijst van overnemers voor, waaronder zich een nieuwkomer op de markt — de
supermarktketen Carrefour — bevond, die door de Commissie op 7 november 2000 werd aanvaard. Een
van de twee ondernemingen die de Commissie aanvankelijk had verworpen, werkzaam onder de naam
„Le Mirabellier”, kwam niet meer op de definitieve lijst van voorgestelde overnemers van TotalFina Elf
voor. Deze onderneming heeft op grond van artikel 230 van het EG-Verdrag een beroep tot
nietigverklaring van de beschikking van de Commissie ingesteld. Haar daarnaast ingediend verzoek om
voorlopige maatregelen, waarmee zij beoogde de tenuitvoerlegging van de bestreden beschikking te doen
opschorten en de Commissie te doen gelasten TotalFina Elf te verplichten de uitvoering van haar
verbintenissen uit te stellen, werd op 17 januari 2001 door het Hof verworpen.

2. Collectieve machtspositie

259. De Commissie heeft het criterium van de machtspositie, zoals in artikel 2, lid 3, van de
concentratieverordening omschreven, toegepast in zaken waarin de concentratie tot het ontstaan van een
collectieve machtspositie zou hebben geleid. Het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg hebben
het beleid van de Commissie terzake gesteund. Wanneer zij onderzoekt of er sprake is van een collectieve
machtspositie en wat de gevolgen ervan zijn, houdt de Commissie de bijzondere kenmerken van elke sector
goed voor ogen en houdt zij zich strikt aan een analyse van het concrete geval, zonder zich te laten
beïnvloeden door vooroordelen. Er komt aldus een interessante reeks precedenten tot stand, die eventueel
de basis voor een toekomstige mededeling inzake collectieve machtsposities zullen vormen.

260. De kwestie van de collectieve machtspositie was het voorbije jaar in een aantal zaken aan de
orde, waaronder zaken in dienstensectoren zoals VEBA/VIAG en EMI/Time Warner, waarin de
aanmelding naderhand werd ingetrokken.

Zaak VEBA/VIAG

261. Het onderzoek van de zaak VEBA/VIAG door de Commissie liep gelijk  met het onderzoek van de
zaak RWE/VEW door het Bundeskartellamt. Na deze twee operaties zouden de twee nieuwe
ondernemingen ruim 80 % van de Duitse markt voor de levering van elektriciteit op het niveau van het
koppelnet hebben gecontroleerd. Door een reeks factoren zou een marktstructuur zijn ontstaan die tot
coördinatie van het concurrentiegedrag zou hebben aangezet; tot deze factoren behoorden de totale
homogeniteit van het product, de markttransparantie, de overeenkomst tussen de kostenstructuren (gevolg
van de vergelijkbare samenstelling van de bestanden van krachtcentrales en de gemeenschappelijke
exploitatie van een aantal grote krachtcentrales), de talrijke onderlinge betrekkingen tussen VEBA/VIAG
en RWE, de verwachte geringe groei van de vraag en de lage prijselasticiteit van elektriciteit als product.
Beide operaties werden goedgekeurd nadat de partijen jegens de respectieve autoriteiten bepaalde
verbintenissen waren aangegaan. Deze verbintenissen bestonden hoofdzakelijk in de afstoting van een
groot aantal participaties, inzonderheid in het oostelijk deel van Duitsland, waardoor belangrijke banden
tussen de twee nieuwe groepen worden verbroken, en VEAG, een belangrijke elektriciteitsproducent die
gezamenlijk door de duopolisten werd gecontroleerd, tot een onafhankelijke concurrent wordt omgevormd.
De verbintenissen zorgden ook voor een verbetering van de basisregels inzake de transmissie van
elektriciteit via het net dat door de twee leidende elektriciteitsproducenten wordt geëxploiteerd.
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Zaak Outokumpu/Avesta Sheffield

262. De Commissie past de criteria ter beoordeling van een collectieve machtspositie (d.w.z. de
criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald of de markt zich voor het ontstaan van een collectieve
machtspositie leent, zoals de concentratiegraad van de markt, de markttransparantie, de homogeniteit van
het product, de groei van de markt, de toetredingsdrempels, de tegenmacht van de vraagzijde, structurele
banden enz.) niet op automatische wijze toe. In de zaak Outokumpu/Avesta Sheffield zou de operatie
tot een vermindering van het aantal producenten van warm- en koudgewalste platte staalproducten in
de  EU van zes tot vijf hebben geleid. Ondanks de relatief grote markttransparantie en de hoge
toetredingsdrempels bleek uit het onderzoek door de Commissie dat de markt snel groeide (met meer dan
5 % per jaar), wat tot een stijging van de capaciteitsbenutting leidde. De Commissie concludeerde dat
deze factoren in combinatie met de verschillende kostenstructuren van de ondernemingen geen
aanleiding tot gecoördineerd marktgedrag zouden geven.

Zaken Alcan/Péchiney/Alusuisse

263. Een reeks concentraties in de aluminiumsector die het voorbije jaar moesten worden onderzocht,
boden, hoewel ze vooral problemen in verband met individuele machtsposities deden rijzen, de
Commissie de gelegenheid haar benadering van thema’s zoals gecoördineerd marktgedrag en collusie te
verfijnen. In de zaak Alcan/Péchiney berustte de beoordeling door de Commissie in wezen op de
gedachte dat de fuserende partijen van een bestaande structurele band, in casu een joint venture, met een
concurrent gebruik zouden kunnen maken als vergeldingsmiddel om die concurrent ervan te weerhouden
zich in een prijzenoorlog te storten.

264. De drievoudige fusie tussen Alcan, Péchiney en Alusuisse zou ondernemingen hebben
samengebracht die in alle sectoren van de aluminiumindustrie werkzaam zijn, en zou tot het ontstaan van
de op één na grootste aluminiumproducent ter wereld hebben geleid. Omdat Alcan de twee andere
ondernemingen een uitwisseling van aandelen voorstelde, kon de ene fusie plaatsvinden zonder de
andere, hetgeen de Commissie in de gelegenheid stelde de twee zaken afzonderlijk en op hun eigen
merites te boordelen. De fusie Alcan/Péchiney ging niet door: de partijen zagen ervan af, toen bleek dat
de Commissie voornemens was een verbodsbeschikking te geven. De fusie Alcan/Alusuisse daarentegen
werd door de Commissie goedgekeurd, onder voorbehoud van een aantal verbintenissen tot afstoting.

Zaken Alcoa/Reynolds, Rexam/American National Can

265. In een andere zaak waarin er sprake was van een individuele machtspositie  (Alcoa/Reynolds),
werd waardevolle ervaring met de werking van aanbestedingsmarkten opgedaan. De Commissie kon op
basis van deze ervaring, die zij in de zaak  Rexam/American National Can toepaste, tot de conclusie
komen dat een collectieve machtspositie kan ontstaan en in stand worden gehouden op markten waar
transacties vaak volgens aanbestedingsprocedures worden gesloten.

3. Potentiële concurrentie

Zaak Air Liquide/BOC

266. Ten slotte zij erop gewezen dat de Commissie in de zaak Air Liquide/BOC de gelegenheid heeft
gehad een zogenoemd indirect effect van een concentratie, namelijk de impact ervan op de potentiële
concurrentie, te analyseren. Waarschijnlijke, tijdige en toereikende potentiële concurrentie wordt
aangevoerd als verweermiddel om voor de goedkeuring van een concentratie te pleiten.
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267. In casu bleek dat de voorgenomen fusie de machtspositie van BOC in het Verenigd Koninkrijk
en Ierland zou hebben versterkt, doordat de dreiging dat de meest voor de hand liggende concurrent tot
de markt zou toetreden, wegviel en de toetreding van andere producenten minder waarschijnlijk werd.
De machtspositie van BOC was uiterst sterk, aangezien zij op sommige markten een marktaandeel van
bijna 100 % had. Beide partijen bleken op hun thuismarkt een aantal bijkomende voordelen te genieten,
niet het minst als gevolg van verticale integratie. Bovendien zou de nieuwe onderneming ten gevolge van
de fusie over een ongeëvenaard distributienet in Europa hebben beschikt, wat haar nog meer macht zou
hebben gegeven om anderen van de markt te weren. Uit een en ander werd afgeleid dat de verdwijning
van Air Liquide als de meest geloofwaardige potentiële toetreder tot de Britse markt de machtspositie
van BOC versterkte. De operatie werd uiteindelijk door de partijen opgegeven na mislukte
onderhandelingen over corrigerende maatregelen met de Amerikaanse Federal Trade Commission.

C — Corrigerende maatregelen

268. In december 2000 heeft de Commissie haar mededeling betreffende corrigerende maatregelen
aangenomen ¥97∂. Daarmee is zij de eerste mededingingsautoriteit die richtsnoeren of adviezen over dit
onderwerp heeft gepubliceerd. De mededeling heeft tot doel de administratieve en materiële beginselen
waarop de Commissie zich bij het beoordelen van corrigerende maatregelen zal baseren, op duidelijke en
objectieve wijze uiteen te zetten. Ze is er gekomen na een uitgebreid, maandenlang overleg met de
lidstaten, het bedrijfsleven en juridische kringen.

269. Terwijl in de mededeling de grondbeginselen worden uiteengezet, zij erop gewezen dat de
praktijk van de Commissie inzake corrigerende maatregelen zeer snel evolueert en dat, om deze kwestie
van geval tot geval te behandelen, de Commissie een zekere mate van soepelheid moet behouden.
Bovendien neemt alleen al het aantal concentratiezaken waarin er van corrigerende maatregelen sprake
is, zo snel toe dat het steeds moeilijker wordt de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen. Om
onderstaande bespreking in haar juiste context te plaatsen, moet er rekening mee worden gehouden dat er
alleen al de laatste twee jaar ongeveer 50 zaken zijn geweest waarin de Commissie door de partijen
voorgestelde corrigerende maatregelen heeft aanvaard alvorens de betrokken operatie goed te keuren.

270. In de mededeling wordt uiteengezet welke algemene beginselen aan de procedures van de
Commissie ten grondslag liggen. In de mededeling wordt met name beklemtoond dat, terwijl de
Commissie dient aan te tonen dat een concentratie een machtspositie in het leven roept of versterkt die de
concurrentie kan belemmeren, het aan de partijen staat aannemelijk te maken dat de door hen
voorgestelde corrigerende maatregelen de door de Commissie onderkende problemen zullen verhelpen.

271. Om te besluiten of een corrigerende maatregel de concurrentie al dan niet zal herstellen, moet de
Commissie een hele reeks factoren in aanmerking nemen. De aard van de voorgestelde corrigerende
maatregel is één cruciale factor, maar de Commissie moet ook het risico dat de voorgestelde corrigerende
maatregel niet volledig en tijdig ten uitvoer zal kunnen worden gelegd, in de overweging betrekken.

272. De ondervinding heeft geleerd dat het niet voldoende is dat corrigerende maatregelen geschikt
lijken om de concurrentie te herstellen: ze moeten dit doel daadwerkelijk bereiken. Zo kan de
Commissie niet langer aanvaarden dat de afstoting van overlappende activa noodzakelijkerwijs de
concurrentieproblemen zal oplossen die een bepaalde fusie of andere concentratie veroorzaakt. Zelfs
indien geschikte activa kunnen worden aangeduid, is een eenvoudige verbintenis om die activa te

¥97∂ PB C 68 van 2.3.2001. De tekst van de mededeling kan worden geraadpleegd op Internet: http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/legislation/.
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verkopen — ongeacht wie ze koopt — misschien niet adequaat. Niet alleen moeten de af te stoten activa
een voortbestaand bedrijfsonderdeel vormen, ze moeten ook worden verkocht aan iemand voor wie de
juiste prikkels bestaan om op de markt te concurreren.

273. Beide deze punten kunnen aan de hand van één tijdens het voorbije jaar behandelde zaak
(TotalFina/Elf Aquitaine ¥98∂) duidelijk worden geïllustreerd. Ten eerste verwierp de Commissie een door
TotalFina Elf voorgestelde lijst van kopers, omdat voor hen geen prikkels bestonden om daadwerkelijk
op de markt voor de verkoop van brandstoffen langs de Franse autowegen te concurreren. Ten tweede
hadden de partijen voorgesteld een aantal activa te verkopen om de bezwaren in verband met de
mededinging in de LPG-industrie weg te nemen. Gezien de negatieve uitkomst van het door de
Commissie gevoerde marktonderzoek waaruit moest blijken of de voorgestelde corrigerende
maatregelen realiseerbaar waren, moesten zij zich ertoe verbinden een volle dochteronderneming af te
stoten, een corrigerende maatregel die duidelijk verderging dan het wegwerken van de overlapping.

274. Er zijn zaken waarin de levensvatbaarheid van het af te stoten pakket, gelet op de activa die deel
uitmaken van het bedrijfsonderdeel, in grote mate afhangt van de vraag wie de overnemer is. Onder
dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de Commissie de concentratie verbiedt, tenzij de partijen
zich ertoe verbinden de aangemelde operatie niet tot stand te brengen voordat zij een door de Commissie
goedgekeurde, verbindende overeenkomst met een koper van het af te stoten bedrijfsonderdeel (de
zogenoemde „upfront buyer”) hebben gesloten. De eerste, en tot dusver enige, zaak waarin de
Commissie deze voorwaarde heeft gesteld, was Bosch/Rexroth ¥99∂. Om tegemoet te komen aan de
bezwaren van de Commissie met betrekking tot een mogelijke waardevermindering van het
bedrijfsonderdeel vóór de verkoop ervan en met betrekking tot de vraag of er wel een sterke overnemer
bestond, stemde Bosch ermee in een „upfront buyer” te vinden.

275. In de mededeling wordt erkend dat, hoewel afstoting de corrigerende maatregel is die de
voorkeur verdient, het niet het enige type van corrigerende maatregel is die voor de Commissie
aanvaardbaar is. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een afstoting niet mogelijk is, of de
concurrentieproblemen kunnen het gevolg zijn van specifieke kenmerken van de transactie, zoals het
bestaan van exclusieve overeenkomsten, de combinatie van netwerken of de samenvoeging van
belangrijke octrooien. Een voorbeeld van een zaak waarin het pakket corrigerende maatregelen naast
afstotingen elementen van deze aard omvatte, was Astra Zeneca/Novartis ¥100∂, een concentratie die tot het
ontstaan van de grootste onderneming ter wereld op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen leidde.
Om de goedkeuring van de Commissie te verkrijgen, stelden de partijen in deze zaak een uitgebreid
pakket corrigerende maatregelen voor. Deze omvatten niet alleen de afstoting van producten die dit jaar
een wereldwijde omzet van meer dan 250 miljoen euro vertegenwoordigen, maar ook het in licentie
geven van producten en het beëindigen van overeenkomsten inzake de distributie van producten van
andere ondernemingen.

276. Een ander voorbeeld van een zaak waarin een oplossing werd gevonden voor een probleem dat
niet door een afstoting had kunnen worden verholpen, maar dat slechts door een verlaging van de
toetredingsdrempels uit de weg kon worden geruimd, was Vodafone Airtouch/Mannesmann ¥101∂. In deze
zaak was de corrigerende maatregel erop gericht de problemen op te lossen die rezen op de opkomende
markt voor naadloze pan-Europese mobiele telecommunicatiediensten ten behoeve van zakelijke klanten
en op de markten voor pan-Europese „wholesale roaming”. Deze bezwaren werden verholpen door

¥98∂ Zaak M.1628, 9.2.2000.
¥99∂ Zaak M.2060, 13.12.2000.
¥100∂ Zaak M.1806, 26.7.2000. 
¥101∂ Zaak M.1795, 12.4.2000. 
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middel van verbintenissen die tot doel hadden andere mobiele operators de mogelijkheid te geven hun
klanten deze diensten te verlenen door gebruik te maken van het geïntegreerde netwerk van Vodafone
Airtouch/Mannesmann. Gezien de snelle ontwikkelingen in de betrokken sector, waar men aan de afgifte
van UMTS-vergunningen van de derde generatie toe is, en gelet op het feit dat concurrenten zullen
trachten alternatieve infrastructuren tot stand te brengen, is bepaald dat deze verbintenissen slechts
gedurende drie jaar gelden.

277. Hoe complexer transacties zijn, des te moeilijker is het te beoordelen of de voorgestelde
corrigerende maatregelen doeltreffend zijn. De partijen moeten er daarom vooraf goed over
nadenken of het pakket corrigerende maatregelen dat zij voorstellen, niet te ingewikkeld is. Een te
ingewikkeld voorstel kan twijfel doen rijzen omtrent de realiseerbaarheid van de gehele operatie.
Een belangrijk beginsel, waarop Commissielid Monti het voorbije jaar herhaaldelijk de aandacht
heeft gevestigd, is dat de oplossing niet complexer mag zijn dan het probleem dat men ermee beoogt
op te lossen.

278. Een laatste opmerking die met betrekking tot sommige van de tijdens het voorbije jaar aanvaarde
corrigerende maatregelen moet worden gemaakt, is dat de Commissie heeft aangedrongen op het
beëindigen van minderheidsparticipaties of het verbreken van banden tussen concurrenten waardoor een
daadwerkelijke mededinging op bepaalde markten zou kunnen worden belet. Dit was het geval in de zaak
Vivendi/Canal+/Seagram ¥102∂, waarin een einde werd gemaakt aan de participatie in BSkyB, en in de
zaak AOL/Time Warner ¥103∂, waarin de band met Bertelsmann werd doorgesneden. Dit punt kwam ook
aan de orde in de zaak Generali/INA ¥104∂, waarin de goedkeuring van de operatie afhankelijk werd gesteld
van het opgeven van minderheidsparticipaties in concurrerende verzekeringsondernemingen, en in de
zaak  Volvo/Renault VI ¥105∂, waarin de operatie eerst werd goedgekeurd nadat Volvo ermee had
ingestemd de minderheidsparticipatie die zij in Scania, haar belangrijkste concurrent in de noordse
landen, had genomen, van de hand te doen.

D — Samenwerking

1. Samenwerking met de lidstaten

279. Een verwezenlijking die zo vanzelfsprekend is geworden dat ze gemakkelijk over het hoofd
wordt gezien, is de bijzondere wijze waarop de bevoegde mededingingsautoriteiten van de 15 lidstaten
van de EU bij de communautaire concentratiecontrole worden betrokken. In alle fase I-onderzoeken
(1 maand tot 6 weken) ontvangen de lidstaten een kopie van de krachtens de concentratieverordening
ingediende aanmelding, worden zij op de hoogte gebracht van de verbintenissen die de ondernemingen
hebben voorgesteld om concurrentieproblemen te verhelpen, en kunnen zij tijdens de procedure te allen
tijde hun standpunt kenbaar maken. Dit laatste houdt in dat zij om verwijzing van een zaak kunnen
verzoeken, indien aan de criteria van artikel 9 van de concentratieverordening is voldaan. De Commissie
heeft in 2000 zes beschikkingen op grond van artikel 9 gegeven. Daarbij ging het in twee gevallen ¥106∂ om

¥102∂ Zaak M.2050, 13.10.2000.
¥103∂ Zaak M.1825, 11.10.2000.
¥104∂ Zaak M.1712, 12.1.2000.
¥105∂ Zaak M.1980, 1.9.2000.
¥106∂ Zaak M.1779 — Anglo American/Tarmac en zaak M.1827 — Hanson/Pioneer.
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een volledige verwijzing naar de Britse autoriteiten en in vier gevallen om een gedeeltelijke verwijzing
naar respectievelijk Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ¥107∂.

280. In fase II-onderzoeken (bijkomende termijn van 4 maanden) is er sprake van een nog nauwere
samenwerking. De lidstaten worden op de hoogte gebracht van het besluit van de Commissie om een fase
II-procedure in te leiden en van de bezwaren van de Commissie en de reactie van de partijen daarop; zij
worden uitgenodigd op de hoorzitting, in voorkomend geval op de hoogte gebracht van de door de
partijen voorgestelde corrigerende maatregelen en de opvatting van de Commissie daarover, en — last
but not least — in elke fase II-zaak over de ontwerp-beschikking van de Commissie geraadpleegd tijdens
een vergadering van het Adviescomité. Het Adviescomité komt ook samen over belangrijke
onderwerpen die geen verband houden met specifieke zaken, zoals de mededelingen waarin de
Commissie advies over en toelichting bij haar beleid ten aanzien van diverse aspecten van de
concentratieverordening verstrekt, en over de oplegging van geldboeten in bepaalde zaken. Het
Adviescomité heeft in 2000 niet minder dan 18 vergaderingen gehouden (tijdens sommige waarvan
meerdere zaken of meerdere onderwerpen tegelijk werden besproken).

281. Dankzij de gecombineerde inspanningen van de Commissie en de lidstaten heeft het
Adviescomité in 2000 bij het grote merendeel van de stemmingen over individuele concentratiezaken het
standpunt van de Commissie unaniem aanvaard; de overige punten (waarover afzonderlijk werd
gestemd) werden met eenvoudige meerderheid van stemmen goedgekeurd. In meer dan de helft van de
gevallen was het Adviescomité het op alle punten unaniem met de Commissie eens; in andere gevallen
deelde het op sommige punten met eenparigheid van stemmen en op andere punten met gewone
meerderheid van stemmen de opvatting van de Commissie.

282. Er zijn talrijke zaken waarmee bijzondere belangen van een individuele lidstaat zijn gemoeid en
waarin deze bijgevolg nauw contact met de Commissie houdt. In veel van deze zaken hebben lidstaten
nuttige informatie met het oog op de mededingingsrechtelijke beoordeling verstrekt. Een voorbeeld bij
uitstek van samenwerking tussen een lidstaat en de Commissie in 2000 was de zaak VEBA/VIAG. Het
Duitse Bundeskartellamt en de Commissie kwamen in dit geval tot een bijzonder geslaagde parallelle
behandeling van zaken, waarbij, terwijl de Commissie de zaak VEBA/VIAG onderzocht, het
Bundeskartellamt de zaak RWE/VEW, een nauw daarmee verbonden zaak in de elektriciteitssector, voor
zijn rekening nam. Dankzij deze nauwe samenwerking kregen beide zaken een bevredigende, en volledig
met het resultaat in de andere zaak consistente, uitkomst, hetgeen een voelbare positieve impact op het
liberalisatieproces in de betrokken sector zal hebben. Een ander voorbeeld was de zaak Generali/INA,
waarin de Commissie van de zijde van Italië op veel steun bij haar onderzoek en met name bij de
beoordeling van de voorgestelde corrigerende maatregelen kon rekenen.

2. Internationale dimensie van de concentratiecontrole

283. Door het gecombineerde effect van de globalisatie, de technologische evolutie en de aan de gang
zijnde herstructureringen is de activiteit op het gebied van concentraties over de gehele wereld blijven
toenemen, wat een reden temeer is om meer aandacht te gaan besteden aan de internationale dimensie
van de communautaire concentratiecontrole. Er gelden nu al in meer dan 60 landen verplichtingen
inzake de voorafgaande aanmelding van concentraties. Deze voortdurende toename van het aantal
mededingingsautoriteiten die nationale wetgeving op concentraties toepassen, heeft ertoe geleid dat

¥107∂ Twee verwijzingen in zaak M.1684 — Carrefour/Promodes, één naar de Franse autoriteiten en één naar de Spaanse
autoriteiten; voorts twee verwijzingen naar het Vereningd Koninkrijk, in zaak M.2044 — Interbrew/Bass en in zaak
M.2154 — C3D/Rhône/GoAhead.
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sommige ondernemingen tot 40 verschillende autoriteiten om goedkeuring van een voorgenomen
operatie dienden te verzoeken. Dit doet niet alleen de transactiekosten van deze ondernemingen
aanzienlijk stijgen, maar vergroot ook het gevaar dat het tot tegenstrijdige uitspraken komt. In 2000 zijn
bij velerlei gelegenheden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan stemmen opgegaan die voor een
doeltreffendere internationale samenwerking, inzonderheid op het gebied van concentraties, pleiten ¥108∂.

2.1. Samenwerking met de VS en Canada

284. De nauwe bilaterale samenwerking met de mededingingsautoriteiten van de belangrijkste
handelspartners van de EU, inzonderheid met het Department of Justice en de Federal Trade Commission
in de VS en het Canadese Competition Bureau, is in 2000 voortgezet. Hierop wordt nader ingegaan in
hoofdstuk IV (Internationale activiteiten).

2.2. Samenwerking met de EVA-landen en met de kandidaat-lidstaten

285. De communautaire concentratiecontrole incorporeert niet slechts de concurrentiestelsels van de
15 lidstaten van de EU maar, door middel van samenwerking met de Toezichthoudende Autoriteit van de
EVA, in ruime mate ook die van de andere Europese leden van de Europese Economische Ruimte,
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Met betrekking tot grondige fase II-onderzoeken heeft deze
samenwerking in 2000 een hoger niveau bereikt dan ooit tevoren.

286. De contacten met de kandidaat-lidstaten zijn verder ontwikkeld. Er werd onder meer in het kader
van de herziening van het concentratiebeleid in 2000 aan hun mededingingsautoriteiten gevraagd om
commentaar te leveren, en zij hebben waardevolle bijdragen ingezonden. De komende jaren zal deze
samenwerking verder worden versterkt, hetgeen volgens de Commissie een belangrijke stap vormt op de
weg naar een eventuele toetreding.

E — Overige procedures

1. Geldboeten; artikelen 14 en 15 van de concentratieverordening

287. Een ander vermeldenswaardig feit is dat de Commissie voor het eerst aan een niet-aanmeldende
partij geldboeten wegens het niet verstrekken van informatie op grond van de concentratieverordening
heeft opgelegd. De geldboeten werden opgelegd aan Mitsubishi Heavy Industries, die het voorbije jaar
verzuimde informatie te verstrekken in de zaak Ahlström/Kvaerner, een joint venture. Met de eerste
boete, ten bedrage van 50 000 euro, werd de niet-nakoming van een beschikking van de Commissie op
grond van artikel 14, lid 1, onder c, van de concentratieverordening bestraft. De tweede boete was een
dwangsom ten bedrage van in totaal 900 000 euro. Dit is de eerste keer dat de Commissie in een
concentratiezaak een geldboete heeft opgelegd aan een andere onderneming dan een aanmeldende partij

¥108∂ Zie de toespraak van Commissielid Monti tijdens de Japan Foundation Conference te Washington DC op 23 juni 2000; de
toespraken van Assistant Attorney-General Joel Klein, Director-General Schaub en Commissielid Monti tijdens de op
14 en 15 september 2000 te Brussel gehouden conferentie naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de communautaire
concentratiecontrole; de toespraken van Commissielid Monti en Acting Assistant Attorney-General Melamed te Fordham,
New York, op 19 en 20 oktober 2000; en de toespraak van Commissielid Monti in het European University Institute te
Fiesole op 27 oktober 2000. Op de noodzaak van een frisse kijk op de problemen waarmee de aanmelding van
concentraties in verschillende rechtsgebieden gepaard gaat, werd ook ingegaan door het Amerikaanse International
Competition Policy Advisory Committee, dat in februari 2000 zijn eindrapport aan Attorney-General Reno en Assistant
Attorney-General Klein heeft voorgelegd.
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(of een partij die de aanmelding had verzuimd). Het is ook de eerste keer dat in een dergelijke procedure
een dwangsom aan een onderneming is opgelegd. De maatregel werd genomen, omdat de Commissie
van oordeel was dat Mitsubishi zich gedroeg op een wijze die een ernstige inbreuk op het
Gemeenschapsrecht vormde, omdat de verlangde informatie voor een behoorlijke beoordeling van de
operatie in de zaak Ahlström/Kvaerner noodzakelijk was. De Commissie heeft met het geven van deze
beschikking duidelijk willen maken dat zij vastbesloten is de regels inzake concentratiecontrole in de
Europese Unie te doen naleven, hetgeen onderstelt dat zowel de bij een concentratie betrokken
ondernemingen als hun concurrenten, wanneer hun wordt gevraagd haar bij deze taak bij te staan,
correcte informatie verstrekken.

2. Voorkoming van de belemmering van grensoverschrijdende concentraties; 
artikel 21 van de concentratieverordening

288. De Commissie waakt er ook over dat concentraties met een communautaire dimensie niet om
protectionistische of andere onaanvaardbare redenen door lidstaten worden tegengehouden. De
Commissie heeft in dit verband een beschikking op grond van artikel 21 van de concentratieverordening
gegeven met betrekking tot maatregelen van de Portugese autoriteiten. Er was reeds in 1999 op
gelijkaardige wijze tegen de Portugese regering opgetreden in de zaak BSCH/A. Champalimaud ¥109∂. In
haar beschikking van het voorbije jaar stelde de Commissie dat de Portugese regering, door de
voorgenomen overname van de Portugese onderneming Cimpor Cimentos de Portugal SGPS door Secil
Companhia Geral de Cal e Cimentos SA en Holderbank te blokkeren, haar verplichtingen uit hoofde van
artikel 21 van de concentratieverordening had geschonden. De Commissie was van oordeel dat de
ministeriële besluiten waarbij bezwaar tegen het overnamebod werd gemaakt, niet tot doel hadden een
gewettigd belang, zoals in artikel 21 van de concentratieverordening erkend, te beschermen. Beide
hierboven beschreven gevallen laten duidelijk zien dat de Commissie voornemens is haar uitsluitend
recht om concentraties met een communautaire dimensie te onderzoeken te handhaven, en dat zij andere
inbreuken van dezelfde aard streng zal aanpakken.

¥109∂ Zaak M.1616.
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F — Statistisch overzicht
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Grafiek 4
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Grafiek 5
Opsplitsing volgens het soort operatie  (1993-2000)
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III — STAATSSTEUN

A — Algemeen beleid

289. Wat betreft de staatssteun heeft de Commissie in de loop van het jaar 2000 haar pogingen tot
rationalisering en modernisering van de activiteiten waarmee zij in voorgaande jaren begonnen is,
voortgezet en geconcretiseerd. De goedkeuring door de Commissie van drie verordeningen inzake steun
voor kleine en middelgrote ondernemingen, opleidingssteun en de toepassing van de de minimis-regel
draagt in belangrijke mate bij tot de verwezenlijking van deze doelstelling (zie hierna). Naast deze
rationaliserings- en moderniseringsmaatregelen werd het accent gelegd op de correcte uitvoering van de
beschikkingen van de Commissie, met name die welke betrekking hebben op de terugvordering van
onrechtmatig uitgekeerde steun (zie kader 7).

290. Het achtste verslag inzake overheidssteun in de Unie ¥110∂, dat door de Commissie in april werd
aangenomen, heeft betrekking op de jaren 1996-1998. In deze periode werd door de vijftien lidstaten
jaarlijks gemiddeld 93 miljard euro staatssteun uitgegeven voor de sectoren industrie, landbouw, visserij,
kolenwinning, vervoer en dienstverlening. Dit cijfer, dat absoluut gezien hoog blijft, betekent niettemin
een daling van 11 % in vergelijking met de vorige periode 1994-1996.

291. Ten opzichte van de vorige periode blijft de industrie de belangrijkste begunstigde van de
uitgekeerde steun; de sector ontving jaarlijks gemiddeld 33 miljard euro, ofwel 2,3 % van de
toegevoegde waarde (EU-15). In de periode 1996-1998 was 57 % van de steun voor de industrie bedoeld
voor regionale ontwikkeling. Van de steun voor de industrie ging respectievelijk 35 % en 85 % naar
horizontale doelstellingen en specifieke sectoren. Er dient overigens te worden benadrukt dat de ad-
hocsteun voor ondernemingen voortaan minder dan 10 % van de steun voor de industrie uitmaakt.

292. Ondanks het feit dat de dalende lijn die sinds verscheidene jaren wordt waargenomen, doorzet,
wordt in het achtste verslag beklemtoond dat het totale bedrag van de uitgekeerde steun hoog blijft. Als
het gaat om het niveau van de uitgekeerde steun blijven de verschillen tussen de lidstaten, relatief gezien,
groot. Naargelang de lidstaten varieert de steun voor de industrie van 0,7 % tot 4,9 % van de toegevoegde
waarde. Deze verschillen nemen alleen maar toe als men kijkt naar het steunbedrag per werknemer, dat
uiteenloopt van 188 euro tot 1 955 euro.

1. Modernisering van de controle op de staatssteun

293. Op 6 december is de Commissie in beginsel akkoord gegaan met de goedkeuring van drie
verordeningen op basis van Machtigingsverordening (EG) nr. 994/98 ¥111∂, waarmee de maatregelen van

¥110∂ COM(2000) 205.

1994-1996 1996-1998

Totale staatssteun (in miljard euro) 104,2 93,1

Staatssteun voor de industrie (in miljard euro) 38,5 32,6

Staatssteun als een percentage van de toegevoegde waarde in de sector industrie 2,8 2,3

¥111∂ PB L 142 van 14.5.1998.
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de Commissie op het gebied van de modernisering van de controle op de staatssteun kunnen worden
geconcretiseerd. Het gaat om twee vrijstellingsverordeningen inzake staatssteun voor kleine en
middelgrote ondernemingen ¥112∂ en opleidingssteun ¥113∂ en een verordening betreffende de toepassing van
de de minimis-regel ¥114∂. Voortaan kunnen de lidstaten zonder voorafgaande aanmelding bij en
toestemming van de Commissie steun verlenen, mits deze voldoet aan de voorwaarden in de
vrijstellingsverordeningen. De verordening inzake de de minimis-regel omvat bepalingen voor de
toepassing van deze regel die van tevoren in een mededeling van de Commissie van 6 maart 1996 werd
beschreven. Krachtens deze regel wordt steun voor een onderneming van minder dan 100 000 euro over
een periode van drie jaar niet als staatssteun in de zin van het EG-Verdrag beschouwd, voorzover de
steun het handelsverkeer niet ongunstig beïnvloedt of de concurrentie niet vervalst. Deze maatregelen
worden derhalve van de aanmeldingsplicht vrijgesteld.

294. Deze verordeningen werken niet alleen gunstig uit voor de Commissie, maar ook voor de
lidstaten, die de in voornoemde verordeningen bedoelde steun veel sneller dan voorheen kunnen
verstrekken. Deze procedurele vereenvoudiging betekent evenwel niet minder controle of een
versoepeling van de staatssteunregels. De lidstaten dienen namelijk altijd voor elke toegekende steun de
Commissie van de bijbehorende voorwaarden op de hoogte te stellen en elk jaar overzichtsrapporten over
de totale uitgekeerde steun te overleggen. Bovendien zal de controlerende rol van de nationale
rechterlijke instanties groter worden, als in de verordeningen, die rechtstreeks in de lidstaten van
toepassing zijn, na te leven verenigbaarheidscriteria worden vastgelegd.

295. Dankzij het geringere aantal aanmeldingen kan de Commissie op termijn haar controle op de
staatssteun versterken, met name doordat de beschikbare middelen kunnen worden geconcentreerd op de
gevallen die uit een oogpunt van concurrentievervalsing het belangrijkst zijn.

2. Verbetering van de doorzichtigheid

296. Een versterking van de controle op staatssteun is evenwel ondenkbaar zonder een grotere
doorzichtigheid van de activiteiten van de Commissie. Daarom creëert de Commissie een publiek
register en een publiek overzicht van de staatssteun. Deze maatregel vindt plaats in het kader van het
beleid dat erop gericht is de hoeveelheid steun te verminderen. Dit laatste werd nog eens bekrachtigd
tijdens de Europese Raad van Lissabon waar de Commissie, de Raad en de lidstaten werd verzocht hun
inspanningen voort te zetten om de concurrentie te bevorderen en het totale steunpeil terug te dringen. In
dezelfde geest concludeert de Raad Interne Markt van 16 maart 2000 dat er een strategie moet worden
ontwikkeld om het totale steunpeil terug te dringen, waarbij het accent moet worden gelegd op de
bewaking van het steunniveau en de economische effecten ervan vooral met behulp van statistische
gegevens moeten worden beoordeeld.

297. Ook op het gebied van de boekhouding van bepaalde ondernemingen was doorzichtigheid nodig
om de Commissie in staat te stellen het groeiende aantal zaken met betrekking tot kruissubsidiëring te
behandelen. Zo verplicht de wijziging van 26 juli ¥115∂ van Richtlijn 80/723/EEG ¥116∂ betreffende de
doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven de leveranciers van

¥112∂ Verordening (EG) nr. 68/2001 van 12 januari 2001 (PB L 10 van 13.1.2001).
¥113∂ Verordening (EG) nr. 69/2001 van 12 januari 2001 (PB L 10 van 13.1.2001).
¥114∂ Verordening (EG) nr. 70/2001 van 12 januari 2001 (PB L 10 van 13.1.2001).
¥115∂ PB L 193 van 29.7.2000.
¥116∂ PB L 195 van 29.7.1980.
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diensten van algemeen belang (waarvoor zij compensatie ontvangen) en klassieke commerciële
ondernemingen ertoe voor de verschillende activiteiten een gescheiden boekhouding te voeren.

298. Teneinde geen buitenproportionele verplichtingen op te leggen, geldt deze wijziging, die zowel
op openbare als particuliere bedrijven van toepassing is, niet voor kleine en middelgrote ondernemingen,
dienstverlenende bedrijven die geen concurrentievervalsing kunnen veroorzaken of het handelsverkeer
niet ongunstig kunnen beïnvloeden, en bedrijven die op grond van een open, doorzichtige en niet-
discriminerende procedure compensatie krijgen voor het verrichten van een dienst van algemeen belang.

3. Steun ten behoeve van het milieu

299. De Europese Unie hecht grote waarde aan de bescherming van het milieu. Daarom heeft de
Commissie allang geleden onderkend dat onder bepaalde omstandigheden staatssteun noodzakelijk kan
blijken te zijn, teneinde bedrijven te helpen bij hun inspanningen op milieugebied.

300. Door op 21 december in beginsel akkoord te gaan met de goedkeuring van een nieuwe
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu, beoogde de Commissie het
stimulerende effect van de steun ten behoeve van het milieu te versterken. Daarbij gaf zij een nadere
toelichting op het beginsel „de vervuiler betaalt”. De nieuwe kaderregeling voorziet niet langer in de
mogelijkheid steun te verlenen om ervoor te zorgen dat bedrijven aan de nieuwe communautaire normen
voldoen (uitgezonderd de kleine en middelgrote ondernemingen waarvoor deze steun gedurende een
beperkte periode nog steeds mogelijk is), maar wel wordt uitdrukkelijk vermeld dat er steun kan worden
toegekend aan ondernemingen die de geldende normen overschrijden.

301. Ten aanzien van duurzame energiebronnen, waaraan bijzondere aandacht wordt geschonken,
geldt dat de lidstaten voortaan onder meer steun mogen toekennen om het verschil tussen de kosten van
de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen en de marktprijs van deze energie te compenseren,
en wel zodanig dat de afschrijving van de installaties wordt gegarandeerd. Als het gaat om
belastingverlaging wordt voor een flexibele aanpak gekozen. De lidstaten kunnen uit diverse
mogelijkheden kiezen, met name tienjarige niet-degressieve vrijstellingen voor ondernemingen die op
het gebied van milieubescherming vrijwillige overeenkomsten hebben gesloten. Als er geen vrijwillige
overeenkomst is, kunnen bedrijven wel voor verlaging in aanmerking komen, mits zij een aanzienlijk
deel van de betreffende belastingen blijven betalen.

B — Begrip staatssteun

302. Volgens de definitie van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag is staatssteun onverenigbaar met
de gemeenschappelijke markt als hij a) door de staat is ingesteld of met staatsmiddelen wordt bekostigd,
b) de concurrentie vervalst door de begunstigde economisch voordeel te verschaffen en selectief van
toepassing is op „bepaalde ondernemingen” of „bepaalde producties”, en c) het handelsverkeer tussen de
lidstaten ongunstig beïnvloedt. De vorm waarin de steun wordt toegekend (rentesubsidie,
belastingverlichting, leningen, garanties, levering van goederen of diensten tegen preferentiële
voorwaarden, kapitaalinjecties tegen voorwaarden die voor een particuliere investeerder onaanvaardbaar
zijn enz.), is niet van belang.
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1. Herkomst van de middelen

303. Om als steun te worden aangemerkt, moet de steunmaatregel een voordeel verschaffen, die door
de staat wordt gefinancierd. Ook hier bevestigt het Hof van Justitie in zijn arrest Ladbroke Racing Ltd en
Commissie ¥117∂ dat artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag betrekking heeft op alle financiële middelen
waarmee de publieke sector ondernemingen kan ondersteunen ongeacht of deze middelen tot de vaste
activa van de publieke sector behoren of niet. Het feit dat de betrokken bedragen voortdurend onder
overheidscontrole blijven en derhalve voor de bevoegde nationale instanties beschikbaar zijn, is
voldoende om deze in de categorie staatssteun onder te brengen en de steunmaatregel binnen de
werkingssfeer van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag te laten vallen.

304. De vraag of er openbare middelen zijn gemoeid, dringt zich in het bijzonder op in gevallen waar
een lidstaat of publieke holding in het kapitaal van een bedrijf wil deelnemen. De staat fungeert dan als
openbare investeerder, een rol die op zichzelf in het licht van het EG-Verdrag volstrekt legitiem is.
Omdat staatssteun op de effecten ervan moet worden beoordeeld, ontwikkelde de Commissie het begrip
„particuliere investeerder in een markteconomie”: in elk afzonderlijk geval moet worden vastgesteld of
de overheidsdeelneming in het kapitaal van de onderneming bedoeld is om winst te maken (de staat of
publieke holding opereert op dezelfde wijze als een particuliere koper) of dat de deelneming uit een
oogpunt van openbaar belang is verworven (de aankoop moet worden gezien als een vorm van
interventie door de staat in zijn hoedanigheid van overheidsinstantie). Wanneer overheidskapitaal in een
bedrijf wordt geïnvesteerd, dient men zich af te vragen of een particuliere investeerder hetzelfde zou
doen. Dat is met name het geval wanneer het geïnvesteerde kapitaal naar verwachting een normale
opbrengst zal geven in de vorm van dividenden of vermogensaanwas.

305. In de zaak Parco Navi SpA ¥118∂ besloot de Commissie dat de kapitaalinjectie door een publieke
holding bedoeld was om binnen een redelijke termijn een redelijke opbrengst te geven, zodat er geen
sprake was van staatssteun.

306. De Commissie ging na of de kortingen die door Électricité de France (EDF) ¥119∂ aan
papierfabrieken waren gegeven, staatssteun vormden. De Commissie kwam tot de conclusie dat een
particuliere exploitant liever extra elektriciteit verkoopt, ook al worden daarbij niet alle kosten gedekt,
dan dat hij helemaal niet verkoopt. Vanuit dit oogpunt bezien vond de Commissie dat het gedrag van
EDF op commerciële gronden was gerechtvaardigd. De Commissie benadrukte evenwel dat de
beschikking gezien moest worden in het licht van de bijzondere situatie op de Franse markt op dat
moment (het onderzoek betrof de periode 1990-1996, dit wil zeggen vóór de liberalisering van de
elektriciteitsmarkt, toen EDF een overcapaciteit aan kernenergie had).

307. In de zaak Siciliana Acque Minerali Srl ¥120∂ gaf de Commissie een negatieve beschikking omdat
onder de heersende omstandigheden geen enkele particuliere investeerder tot een kapitaalinjectie zou
overgaan om het bedrijf te herkapitaliseren teneinde privatisering ervan mogelijk te maken. Er was
namelijk geen enkel perspectief dat het bedrijf economisch weer levensvatbaar zou worden.

308. Wat betreft de herkapitalisatie door Crédit Lyonnais ten gunste van Tasq ¥121∂, haar dochteron-
derneming, benadrukte de Commissie opnieuw het openbare karakter van de middelen, aangezien de staat

¥117∂ HvJ EG van 16.5.2000, zaak C-83/98 P.
¥118∂ Zaak N-132/99, beschikking van de Commissie van 25.2.2000 (PB C 162 van 10.6.2000).
¥119∂ Zaak C-39/98 (ex NN-52/98), beschikking van de Commissie van 11.4.2000, nog niet gepubliceerd.
¥120∂ Beschikking van de Commissie van 21.6.2000 (PB L 272 van 25.10.2000, blz. 36).
¥121∂ Beschikking van de Commissie van 3.5.2000 (PB L 272 van 25.10.2000, blz. 29).
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door zijn publieke deelneming controle op Crédit Lyonnais kon uitoefenen. De Commissie erkende dat het
optreden van de staat over het algemeen (en daarbij de tijdsperiode buiten beschouwing latend) voldeed aan
de beginselen van gezond bedrijfsbeheer, dit om verliezen tot een minimum te beperken en de belangen van
het publieke eigendom te beschermen, zodat er geen sprake was van staatssteun.

309. In de zaak Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer ¥122∂ leidde de Commissie de formele
onderzoeksprocedure in omdat zij betwijfelde of een particuliere investeerder zou hebben ingestemd met
de betaling van een „holding service fee”, waarbij zij in aanmerking nam dat Gröditzer op de rand van
een faillissement stond.

310. De Commissie leidde de procedure in ten aanzien van de onderneming SEPI (Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales) ¥123∂, omdat zij ernstig betwijfelde of de overname van scheepswerven en
een dieselmotorfabriek door SEPI een echte markttransactie was of veeleer een kapitaalinjectie die
staatssteun vormde; SEPI was namelijk reeds verreweg de belangrijkste aandeelhouder van de
overgenomen werven en fabriek.

311. De Commissie betwijfelde of een investeerder in een markteconomie financiële steun zou hebben
toegekend aan een onderneming die op de rand van een faillissement staat, in de zaak Kahla Porzellan
GmbH in Duitsland ¥124∂.

312. In zijn arrest Spanje tegen Commissie ¥125∂ betreffende steun ten behoeve van Tubacex introduceerde
het Hof het nieuwe criterium van een publieke schuldeiser om te beoordelen of er sprake was van
staatssteun in gevallen waar de staat instemde met terugbetaling en herschikking. Het Hof merkte op dat de
staat in deze gevallen niet optrad als een publieke investeerder waarvan het gedrag vergeleken moet worden
met dat van een particuliere investeerder die kapitaal inbrengt om winst te maken, maar als een publieke
schuldeiser die er, net als zijn particuliere tegenhanger, naar streeft de aan hem verschuldigde bedragen
terug te krijgen. Op basis van dit nieuwe beoordelingscriterium heeft de Commissie haar terugvorderings-
beschikkingen betreffende Tubacex SA ¥126∂ en Sniace SA ¥127∂ herzien, waarbij zij tot de conclusie kwam dat
de publieke schuldeisers als een particuliere schuldeiser hadden gehandeld om een zo hoog mogelijke rente
over achterstallige betalingen te krijgen door het wettelijke rentepercentage voor schulden toe te passen.
Bijgevolg was de Commissie van oordeel dat de maatregelen geen steun behelsden.

313. In de zaak Ganzliner Beschichtungspulver GmbH ¥128∂ was de Commissie van mening dat de niet-
terugbetaling van een deel van de leningen bij overheidsbanken strookte met het beginsel van de
particuliere schuldeiser, omdat de betalingsregeling voorzag in een evenredige nettowinst voor alle
schuldeisers vergeleken met het geval van een hypothetische liquidatie.

2. Het voordeel voor de onderneming

314. Artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag beschrijft de herkomst van de steun en het effect ervan,
maar geeft geen definitie van steun en ook geen overzicht van de typen maatregelen die verboden zijn.

¥122∂ Zaak C-43/2000, beschikking van de Commissie van 19.7.2000 (PB C 3 van 6.1.2001).
¥123∂ Zaak NN-61/2000, beschikking van de Commissie van 12.7.2000 (PB C 328 van 18.11.2000).
¥124∂ Zaak NN-142/99, beschikking van de Commissie van 15.11.2000, nog niet gepubliceerd.
¥125∂ HvJ EG van 29.4.2000, zaak C-342/96, Jurispr. 1999, blz. I-2459.
¥126∂ Zaak C-9/95, beschikking van de Commissie van 31.10.2000 (PB L 52 van 22.2.2001).
¥127∂ Zaak C-5/2000 (ex C-68/97 en NN-118/97), beschikking van de Commissie van 20.9.2000, nog niet gepubliceerd.
¥128∂ Zaak N-714/99, beschikking van de Commissie van 4.10.2000, nog niet gepubliceerd.
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Het begrip is echter door de Commissie en het Hof van Justitie uitgewerkt. Volgens het Hof van Justitie
moet steun worden gedefinieerd als een voordeel dat de overheid aan een onderneming verschaft, ofwel
zonder betaling ofwel tegen een betaling die slechts een fractie vormt van het bedrag waarop het
voordeel kan worden geschat. Onder een dergelijke definitie vallen de toewijzing van middelen en een
verlichting van de lasten die de onderneming anders zelf zou moeten dragen, waardoor zij geld kan
besparen.

315. Zo heeft het Hof van Justitie in zijn arrest Bondsrepubliek Duitsland tegen Commissie ¥129∂

betreffende het Duitse inkomstenbelastingrecht onderstreept dat het voordeel dat door de
inkomstenbelastingwet indirect aan de ondernemingen is verleend, voortvloeit uit het feit dat de lidstaat
heeft afgezien van het innen van belastinginkomsten die hij normaal zou hebben ontvangen, wat ertoe
heeft geleid dat investeerders in ondernemingen kunnen deelnemen tegen voorwaarden die fiscaal gezien
gunstiger zijn. Dat investeerders dan onafhankelijke beslissingen nemen, betekent niet dat de koppeling
tussen het belastingvoordeel en het voordeel voor de ondernemingen in kwestie is verbroken, omdat
economisch gezien de wijziging van de marktvoorwaarden die in het voordeel resulteert, wordt
veroorzaakt door het verlies van belastinginkomsten voor de overheid.

316. Economisch voordeel kan via uiteenlopende middelen en in diverse omstandigheden worden
verleend. Het kan worden verkregen op grond van de voorwaarden waarop ondernemingen toegang
hebben tot een infrastructuur of deze mogen exploiteren, bijv. door een bedrijvenpark aan te leggen en
infrastructuur te bieden. Om het begrip af te bakenen, stelde de Commissie dat er in de zaak Lenzing
Lyozell (LLG) ¥130∂ geen sprake was van staatssteun omdat de prijzen die LLG betaalt voor fundamentele
procesmedia als elektriciteit, processtoom, proceswater, koeling, samengeperste lucht, waterbehandeling
en afvalverwijdering normale marktprijzen vormen. Voorts sloot de Commissie staatssteun in de vorm
van het aanbieden van specifieke infrastructuur uit, aangezien LLG een eerlijke financiële bijdrage
betaalde om van de infrastructuur gebruik te mogen maken.

317. Het Verenigd Koninkrijk wilde een historisch lage vraag met als gevolg lage marktwaarden voor
onroerend goed in heel Wales opkrikken. Deze lage vraag zorgde ervoor dat particuliere investeerders
onvoldoende opbrengsten verkregen waardoor er op de markt te weinig bedrijfspanden werden aangeboden
en het aanbod van adequaat vastgoed voor bedrijven ontoereikend was. Om in deze situatie verandering te
brengen, bedacht het Verenigd Koninkrijk een regeling voor de ontwikkeling van bedrijfsinfrastructuur ¥131∂.
Op basis van de mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van
gronden en gebouwen door openbare instanties ¥132∂ kwam de Commissie tot de conclusie dat er geen
staatssteun was toegekend aangezien de marktprijs van de ontwikkelde gronden en gebouwen bij openbare
aanbesteding of aan de hand van een beoordeling door onafhankelijke deskundigen werd vastgesteld.

318. De verkoopprijs voor een publieke deelneming bevat geen steunelementen wanneer de deelneming
wordt verkocht via een open en niet-discriminerende inschrijvingsprocedure zonder voorwaarden. De
Commissie merkte in haar beschikking Kali und Salz GmbH ¥133∂ evenwel op dat de lidstaten niet verplicht
zijn deze procedure te volgen om van hun publieke deelnemingen afstand te doen. Hoewel er geen openbare
inschrijving plaatsvond, werd de uiteindelijke prijs verkregen via een procedure waarbij geen enkele
potentiële investeerder op willekeurige gronden van de verkoop werd uitgesloten. De onderhandelingen

¥129∂ HvJ EG van 19.9.2000, zaak C-156/98.
¥130∂ Zaak C-61/98, beschikking van de Commissie van 19.7.2000 (PB C 38 van 8.2.2001).
¥131∂ Zaak N-657/99, beschikking van de Commissie van 6.12.2000, nog niet gepubliceerd.
¥132∂ PB C 209 van 10.7.1997.
¥133∂ Zaak C-21/99 (ex NN-27/99), beschikking van de Commissie van 13.6.2000 (PB L 44 van 15.2.2001).
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tussen alle betrokkenen, die voor hun eigen economische belangen opkwamen, werden volgens
marktbeginselen gevoerd.

319. Wat betreft de steun voor de financiering van kabelbaaninstallaties in de provincie Bolzano ¥134∂

oordeelde de Commissie dat zulke steun over het algemeen als staatssteun aan de eigenaars en
exploitanten moet worden beschouwd, omdat deze dienstverlening een toeristisch doel dient en een
duidelijk commercieel en concurrerend karakter heeft. De financiering van deze voorzieningen kan niet
op grond van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag worden gerechtvaardigd omdat zij gewoonlijk geen
dienst van economisch belang bieden. Zij zijn niet bedoeld om in algemene en fundamentele behoeften te
voorzien, maar om via toeristische activiteiten winst te maken.

3. Het specifieke karakter van de maatregel

320. Om onder artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag te vallen, moet de maatregel van de overheid
uitgaan, maar ook selectief zijn, waardoor het evenwicht tussen de ontvangende onderneming en haar
concurrenten wordt beïnvloed. Dit selectieve karakter onderscheidt staatssteunmaatregelen van algemene
economische-ondersteuningsmaatregelen die globaal genomen gelden voor alle bedrijven in alle sectoren
van economische activiteit. Zolang zij geen bepaald gebied van activiteit begunstigen, vloeien deze
algemene maatregelen voort uit de bevoegdheid van de lidstaten om hun eigen economisch beleid te
kiezen. Bijgevolg vormen maatregelen die sectoroverschrijdende effecten sorteren, gelijkelijk van
toepassing zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat en bedoeld zijn om de gehele economie te
ondersteunen, geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

321. In 1992 was de Commissie van mening dat de Deense regeling, die een lager eenheidstarief voor
de inkomstenbelasting toekende ¥135∂, staatssteun behelsde, omdat de mogelijkheid bestond dat slechts
bepaalde bedrijfstakken daarvan zouden profiteren. Uit de overgelegde gegevens bleek evenwel dat de
regeling wordt toegepast in de particuliere en openbare sector, geldt voor industrie, handel en
dienstverlening en zowel in grote bedrijven als in kleine en middelgrote ondernemingen wordt gebruikt.
Derhalve begunstigt de maatregel niet bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde goederen.
De Commissie hechtte dan ook haar goedkeuring aan de Deense regeling, alsmede aan een Zweedse
regeling, op grond waarvan de grondslag voor de inkomstenbelasting voor in het buitenland
aangeworven deskundigen wordt verlaagd ¥135∂.

322. Ten aanzien van de fiscalesteunregeling betreffende belastingverlagingen ten behoeve van
investeringen in Madeira ¥136∂, oordeelde de Commissie dat de maatregelen een selectief voordeel
verschaften omdat de belastingvermindering slechts kon worden verkregen ingeval de begunstigde in
Madeira was geregistreerd en zijn winsten geheel of gedeeltelijk in de regio Madeira investeerde.
Bijgevolg vormde de maatregel steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

4. Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten

323. Als eenmaal is vastgesteld dat een maatregel een voordeel verschaft, door de staat wordt
bekostigd en selectief van aard is, kan worden geconcludeerd dat er sprake is van staatssteun in de zin
van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Voor de toepassing van dit artikel is het ook nodig dat de

¥134∂ Zaak NN-1/2000, beschikking van de Commissie van 19.7.2000, niet gepubliceerd.
¥135∂ Beschikking van de Commissie van 3.5.2000 (PB C 284 van 7.10.2000).
¥136∂ Zaak N-96/2000, beschikking van de Commissie van 28.6.2000 (PB C 266/2000).
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maatregel de concurrentie vervalst en de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Om te bepalen
welke effecten deze vervalsing op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft, is het voldoende te
concluderen dat de begunstigde, ook al is dat maar gedeeltelijk, activiteiten verricht die betrekking
hebben op de handel tussen de lidstaten.

324. De gevolgen voor de mededinging moeten echter wel waarneembaar zijn. In dit kader benadrukte
het Hof van Justitie in zijn arrest Bondsrepubliek Duitsland tegen Commissie ¥137∂ opnieuw dat de
mogelijkheid van beïnvloeding van de intracommunautaire handel niet wordt uitgesloten door het relatief
kleine steunbedrag of de relatief kleine omvang van de begunstigde onderneming. Wanneer steun die
door de staat is toegekend of uit staatsmiddelen is bekostigd, de positie van een onderneming ten
opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt,
moet men ervan uitgaan dat de gevolgen voor de laatstgenoemde bedrijven ongunstig zijn. Dat gold ook
voor het onderhavige geval, omdat alle ondernemingen waarop de betreffende maatregel niet van
toepassing was, hun eigen middelen slechts tegen minder gunstige voorwaarden konden vergroten,
ongeacht of zij in Duitsland of in een andere lidstaat waren gevestigd.

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

1. Horizontale steun

1.1. Kleine en middelgrote ondernemingen

325. In het kader van de toekenning van de bonus voor kleine en middelgrote ondernemingen, waarin
diverse nationale steunregelingen voorzien, gaf de definitie van het onafhankelijkheidscriterium
aanleiding tot twijfels over misleiding. Bijgevolg besloot de Commissie de steunintensiteit in de zaak
Solar Tech Srl ¥138∂ te beperken, omdat het bedrijf nauwe banden had met een groot concern. Daar Solar
Tech direct en indirect onder zeggenschap staat van een grote bouwonderneming, heeft het bedrijf geen
last van de typische handicaps van kleine en middelgrote ondernemingen als het gaat om de toegang tot
kapitaal en krediet, informatiebronnen, nieuwe technologieën enz. Derhalve bepaalde de Commissie dat
de in de relevante regionale steunregeling voorgeschreven bonus niet mocht worden toegepast, omdat
niet was voldaan aan het onafhankelijkheidscriterium van de richtsnoeren inzake steun voor kleine en
middelgrote ondernemingen.

1.2. Onderzoek en ontwikkeling

326. Bij de toepassing van de communautaire kaderregeling van 1996 inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling verlangt de Commissie in het bijzonder dat het stimulerende effect van de
steun wordt aangetoond. Hoe nauwer onderzoek en ontwikkeling aan de mededinging gerelateerd zijn,
hoe strikter dit beginsel wordt toegepast. Bijgevolg vormt fundamenteel onderzoek door overheidsin-
stellingen geen steun, terwijl fundamenteel onderzoek door bedrijven onder artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag valt. Omdat dit type onderzoek ver van de markt afstaat, kan het toch met het Verdrag in
overeenstemming zijn, als de resultaten ervan in beginsel ruim beschikbaar zijn voor exploitatie op niet-
discriminerende basis.

¥137∂ HvJ EG van 19.9.2000, zaak C-156/98.
¥138∂ Zaak C-17/2000, beschikking van de Commissie van 15.11.2000, nog niet gepubliceerd.
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327. De Commissie bevestigde het stimulerende karakter van het Plan Technologique
Ferroviaire ¥139∂, het ITEA-programma ¥140∂, het Duitse onderzoeksprogramma inzake mobiliteit en
vervoer over land ¥141∂, en in de belastingkredietzaak ¥142∂.

328. Het Plan Technologique is bedoeld ter bevordering van studies die moeten leiden tot nieuwe
technologieën waarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot. In de zaak ITEA, die gezamenlijk door
Frankrijk en Nederland werd aangemeld, wees de Commissie erop dat zij bij diverse gelegenheden het
belang van de informatietechnologie heeft onderstreept, die een cruciale rol speelt voor de informatie-
maatschappij van de 21e eeuw. Bijgevolg vond zij dat het betreffende programma van communautair
belang was. Het Duitse programma richt zich op de ontwikkeling van nieuwe vervoersstructuren,
waardoor, dankzij intermodale samenwerking, de mobiliteit kan worden gewaarborgd en tegelijkertijd de
vervoerskosten en met name de algehele verkeersdruk kunnen worden verminderd, terwijl de vervoers-
veiligheid toeneemt. Daarnaast moeten met behulp van vervoerstelematica nieuwe technologieën op het
gebied van „intelligente” informatie, communicatie en geleiding worden ontwikkeld. In de belastingkre-
dietzaak kondigt het Verenigd Koninkrijk een belastingkrediet aan met betrekking tot O&O-uitgaven; de
Commissie was van oordeel dat de steun een stimulerend effect had, in het bijzonder omdat hij
uitsluitend bestemd was voor kleine en middelgrote ondernemingen.

329. Omdat de Commissie aanvankelijk enige twijfels had over het marktgerichte karakter van het
project betreffende de kleureninktjetprintertechnologie en over het stimulerende effect ervan, leidde zij
de procedure met het oog op diepgaander onderzoek in. Zij kwam tot de conclusie dat het door Océ ¥143∂

verrichte onderzoek als „precommerciële” ontwikkeling kon worden aangemerkt, daar dit een
stimulerend effect op het bedrijf had en dus verenigbaar was met het EG-Verdrag.

330. Met betrekking tot de verenigbaarheid van industriële onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
oordeelde de Commissie in de zaak Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Technologica ¥144∂ dat deze
activiteiten krachtens de kaderregeling voor steun in aanmerking komen op voorwaarde dat zij een
aanvulling vormen op de precommerciële fase van het onderzoek.

1.3. Werkgelegenheid en opleiding

331. Overeenkomstig haar toezeggingen verleende de Commissie op 21 december goedkeuring aan
een uitvoeringsrapport betreffende de richtsnoeren voor opleidingssteun ¥145∂. In dit rapport wordt
onderstreept dat de toepassing van de richtsnoeren in het algemeen geen problemen heeft opgeleverd en
dat veel staatssteun die direct of indirect beoogt de werkgelegenheid te bevorderen, afzonderlijk als
investeringssteun wordt behandeld. Dit zou een verklaring kunnen vormen voor het relatief geringe
aantal regelingen dat sinds 1995 is aangemeld, gemiddeld 10 tot 12 regelingen per jaar.

332. Behalve over het vraagstuk van de verhouding tussen de werkgelegenheidssteun en de
investeringssteun, die hetzelfde doel kunnen nastreven, spreekt het rapport over drie terreinen die in de
toekomst verder kunnen worden uitgediept. Het gaat om de kwantificering van de voorwaarden en de
toegestane steunniveaus, de omschrijving van specifieke werknemerscategorieën (langdurig werklozen,

¥139∂ Zaak N-676/99, beschikking van de Commissie van 14.3.2000 (PB C 272 van 23.9.2000).
¥140∂ Zaak N-73/2000, zaak N-85/2000, beschikking van de Commissie van 11.4.2000 (PB C 284 van 7.10.2000).
¥141∂ Zaak N-743/99, beschikking van de Commissie van 1.2.2000 (PB C 232 van 12.8.2000).
¥142∂ Zaak N-802/99, beschikking van de Commissie van 15.2.2000 (PB C 162 van 10.6.2000).
¥143∂ Zaak C-18/98, beschikking van de Commissie van 18.10.2000, nog niet gepubliceerd.
¥144∂ Zaak N-445/2000, beschikking van de Commissie van 21.12.2000.
¥145∂ PB C 334 van 12.12.1995, blz. 4.
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jonge werknemers enz.) die van gunstigere voorwaarden kunnen profiteren, en de toepassing van
steunregelingen op het gebied van werkgelegenheid in „gevoelige sectoren” (ijzer- en staalindustrie,
automobielbranche, scheepsbouw enz.).

333. Bij de uitwerking van een nieuwe tekst moet de Commissie met al deze aspecten rekening
houden. Een dergelijke tekst zal bestaan uit hetzij nieuwe richtsnoeren voor de aangemelde steun, hetzij
een vrijstellingsverordening, krachtens welke de lidstaten de steun niet hoeven aan te melden als deze
aan bepaalde criteria voldoet. De huidige richtsnoeren blijven gelden ¥146∂ tot de Commissie besluit of
deze laatste aanpak, die reeds met het oog op de steun voor kleine en middelgrote ondernemingen, de
opleidingssteun en de de minimis-regel (vgl. hiervóór) is gekozen, ook geschikt is voor de
werkgelegenheidssteun.

334. De kaderregeling inzake opleidingssteun ¥147∂ bepaalt dat de steunintensiteiten afhankelijk moeten
worden gesteld van de grootte van de begunstigde onderneming, de betrokken regio, het type beoogde
opleiding en het soort doelgroep (minder bevoorrechte werknemers). Aangezien de Franse regeling
Engagements de développement de la formation ¥148∂ voldeed aan al deze criteria en aan de andere
voorwaarden van de geldende kaderregeling, stemde de Commissie met de uitvoering ervan in.

1.4. Milieu

335. In 2000 kon de Commissie bij diverse gelegenheden haar interpretatie van de richtsnoeren
inzake staatssteun ten behoeve van het milieu ¥149∂ geven. Deze richtsnoeren werden verlengd tot
31 december 2000 en zullen worden vervangen door de nieuwe richtsnoeren waaraan de Commissie in
beginsel op 21 december 2000 haar goedkeuring hechtte (zie hoofdstuk III.A.3).

336. Wat betreft een Zweedse steunregeling ter verbetering van het milieu in gebouwen ¥150∂

benadrukte de Commissie allereerst dat deze maatregelen niet onder de werkingssfeer van artikel 87,
lid 1, van het EG-Verdrag vallen, voorzover zij door individuen of overheidsinstellingen worden
genomen, aangezien de begunstigden zich niet bezighouden met commerciële activiteiten. De
Commissie had evenwel ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de steun als het gaat om eigenaars
van onroerend goed of publieke en particuliere vastgoedmakelaars. De Commissie leidde de procedure in
om deze maatregelen nauwkeurig te bestuderen, met name in het licht van de volksgezondheidsdoel-
stelling als verwoord in artikel 152 van het EG-Verdrag (zie ook punt 410 hierna).

337. Op 29 maart 2000 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen een door Denemarken
voorgestelde regeling inzake verhandelbare CO2-emissievergunningen ¥151∂, die als doel had aan in
Denemarken gevestigde elektriciteitsproducenten emissievergunningen af te geven op basis van hun
emissies in de periode 1994-1998, omdat de regeling zal bijdragen tot de ontwikkeling van de
milieubescherming. De Commissie toetste de regeling aan het Protocol van Kyoto van het VN-
raamverdrag inzake klimaatverandering van december 1997. Krachtens dit protocol verplicht de
Europese Gemeenschap zich ertoe in de periode 2008-2012 haar uitstoot met 8 % terug te dringen. Intern
is in de EU een lastenverdeling overeengekomen, die inhoudt dat Denemarken in de genoemde periode
een reductie van 21 % moet bewerkstelligen. Tegelijkertijd beklemtoonde de Commissie hoe belangrijk

¥146∂ Zie mededeling van de Commissie (PB C 371 van 23.12.2000, blz. 12).
¥147∂ Kaderregeling inzake opleidingssteun (PB C 343 van 11.11.1998).
¥148∂ Zaak N-753/99, beschikking van de Commissie van 28.6.2000 (PB C 284 van 7.10.2000).
¥149∂ Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PB C 37 van 3.2.2001).
¥150∂ Zaak C-2/2000 (ex N-718/99), beschikking van de Commissie van 12.7.2000 (PB L 295 van 23.11.2000).
¥151∂ Zaak N-653/99, beschikking van de Commissie van 29.3.2000 (PB C 322 van 11.11.2000).
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het was niet aan de vrijheid van vestiging te tornen. Aangezien de Deense autoriteiten verzekerden dat
nieuwkomers op de Deense elektriciteitsmarkt op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria
emissievergunningen zullen ontvangen, achtte de Commissie de regeling verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt.

338. Wat betreft milieumaatregelen via de belastingwetgeving verleende de Commissie goedkeuring
aan de voortgezette milieubelastinghervorming in Duitsland ¥152∂. Zij onderkende dat de invoering van
milieubelastingen en -heffingen soms gepaard moet gaan met staatssteun, omdat sommige
ondernemingen de extra financiële lasten niet onmiddellijk kunnen dragen en tijdelijk verlichting nodig
hebben. Het hoofdkenmerk van de verlengde regeling is de geleidelijke jaarlijkse stijging van de
elektriciteits- en brandstofbelasting. De Commissie keurde het stelsel goed en hield daarbij rekening met
de uitzonderlijke omstandigheden, in het bijzonder met het feit dat momenteel niet alle landen van de
Gemeenschap een dergelijk compleet pakket van energiebelastingen toepassen, waardoor de concurren-
tiepositie van de betreffende ondernemingen nadelig kan worden beïnvloed.

339. In dit kader keurde de Commissie ook exploitatiesteun goed voor de vijfjarige vrijstellingen ten
behoeve van de uiterst efficiënte gas- en stoomturbinecentrales ¥153∂, die betrekking hadden op de belasting
op aardolie, omdat daarmee op het gebied van milieubescherming positieve resultaten werden geboekt. De
Commissie kwam tot de conclusie dat er sprake was van steun omdat niet alle marktdeelnemers van de
maatregel konden profiteren, daar de verordening in het bijzonder de stroomopwekkingsbedrijven
begunstigde met het oog op de toevoer in het netwerk. De belastingvrijstelling werd echter als verenigbaar
met het EG-Verdrag beschouwd, omdat daarmee wordt beoogd stimulansen te creëren voor investeringen
in energiezuinigere gas- en stoomcentrales, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de bescherming van
het milieu.

1.5. Reddings- en herstructureringssteun

340. Op 8 juli 1999 ¥154∂ nam de Commissie de herziene richtsnoeren aan inzake steun voor de
redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden. Met deze herziening wilde de
Commissie de geldende regels aanpassen, vooral met het oog op herhaalde herstructureringssteun. Zo
wordt op basis van het beginsel van eenmalige steun voorkomen dat een bedrijf voor de tweede maal
herstructureringssteun ontvangt. De achterliggende gedachte hiervan is dat moet worden vermeden dat
ondernemingen die op de markt niet zouden overleven, door voortdurende herstructurering kunstmatig in
stand worden gehouden. Bovendien onderstreept de Commissie dat nieuwe ondernemingen (inclusief
ondernemingen die zijn opgezet uit de activa van vroegere bedrijven) zijn uitgesloten van reddings- en
herstructureringssteun. Ten slotte maakte zij een eind aan de speciale behandeling van zaken betreffende
het voormalige Oost-Duitsland. Het beginsel van de eenmalige steun zal na 31 december 2000 volledig
van toepassing worden.

341. De Commissie zag zich geplaatst voor de vraag of een bedrijf dat alle activa van een failliete
onderneming overneemt, als een nieuw bedrijf kon worden gedefinieerd of dat het verantwoordelijk
moest worden gesteld bij de terugvordering van steun die onverenigbaar was met het EG-Verdrag. Dit
was het geval met Graf von Henneberg Porzellan GmbH ¥155∂ en Kahla Porzellan GmbH ¥156∂. De
Commissie leidde de procedure in omdat zij ernstig betwijfelde of er sprake was van nieuwe bedrijven

¥152∂ Zaak N-575a/99, beschikking van de Commissie van 15.2.2000 (PB C 322 van 11.11.2000).
¥153∂ Zaak N-555/2000, beschikking van de Commissie van 22.11.2000 (PB C 37 van 3.2.2001).
¥154∂ PB C 288 van 9.10.1999.
¥155∂ Zaak NN-135/99, beschikking van de Commissie van 13.6.2000 (PB C 272 van 23.9.2000).
¥156∂ Zaak NN-142/99, beschikking van de Commissie van 15.11.2000, nog niet gepubliceerd.
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die voor herstructureringssteun in aanmerking komen, daarbij rekening houdend met het feit dat deze
bedrijven alle activa overnamen en hun activiteiten onder dezelfde naam voortzetten.

342. Ten aanzien van voortgezette herstructureringsprocessen moest de Commissie bepalen of deze
als één doorlopende herstructurering of als verscheidene opeenvolgende herstructureringsprocessen
moeten worden behandeld. In de zaak Lintra ¥157∂ had de herstructurering betrekking op de holding en
acht dochterondernemingen. De herstructureringsplannen voor de overlevende dochters verschilden
duidelijk van het oorspronkelijke plan. Daarom bracht de Commissie een onderverdeling in de
voortgezette herstructureringsperiode aan. Wat betreft de privatiseringsmaatregelen inzake de overdracht
van geselecteerde activa van Babcock Wilcox SA ¥158∂ aan een particuliere onderneming besloot de
Commissie de procedure, die in april 1998 was ingeleid ¥159∂, te verlengen om te beoordelen of de diverse
herstructureringsprogramma’s als één integrale maatregel konden worden beschouwd, wat in het
algemeen slechts in geval van overmacht is toegestaan.

343. In verscheidene zaken maakte de Commissie duidelijk dat strikt de hand moet worden gehouden
aan de drie voornaamste criteria, namelijk levensvatbaarheid van het herstructureringsplan, ontbreken
van ongeoorloofde concurrentievervalsing en evenredigheid van de steun. Omdat aan een van deze
vereisten niet werd voldaan, leidde zij de procedure in ten aanzien van Hirschfelder Leinen und Textil
GmbH ¥160∂, SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH ¥161∂ en Holzmann ¥162∂. Daarentegen verleende zij
goedkeuring aan de steun voor Wildauer Kurbelwelle ¥163∂, gezien de aanmerkelijke verhoging van de
bijdrage van de investeerder, en die voor Bau Union Ost Group ¥164∂, daar niet meer steun werd toegekend
dan noodzakelijk was om het herstructureringsprogramma uit te voeren.

2. Regionale steun

344. Regionale staatssteun vormt verreweg de grootste afzonderlijke categorie van overheidssteun in
de Gemeenschap. Tussen 1996 en 1998 verleenden de lidstaten 18,8 miljard euro staatssteun voor
regionale doeleinden. Dit bedrag vertegenwoordigde 57,6 % van alle staatssteun voor de industrie en
dienstverlening in de EU. In de loop van de jaren had de Commissie een sterke toename van de regionale
steunmaatregelen in de Gemeenschap gesignaleerd.

345. Met de invoering van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen ¥165∂ wilde de Commissie
de controle op dit belangrijke type staatssteun verscherpen. Toen de Commissie deze richtsnoeren
goedkeurde, stelde zij de lidstaten tevens dienstige maatregelen voor om de bestaande steunregelingen
vóór 1 januari 2000 in overeenstemming met de nieuwe regels te brengen. Ook nodigde zij de lidstaten
uit per 1 januari 2000 nieuwe regionalesteunkaarten goed te keuren. Tegelijkertijd wilde de Commissie
van deze gelegenheid gebruikmaken om de dekking van de regionalesteunkaarten in de Gemeenschap
aanzienlijk te beperken, met name om rekening te houden met de recente economische schulden van de
lidstaten en ook met het oog op de naderende uitbreiding van de Europese Unie.

¥157∂ Doppstadt GmbH (zaak C-39/2000) en ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (zaak C-38/2000). Beschikking van de
Commissie van 12.7.2000 (PB C 278 van 30.9.2000).

¥158∂ Zaak C-33/98 (ex N-220/2000), beschikking van de Commissie van 13.6.2000 (PB C 232 van 12.8.2000).
¥159∂ PB C 249 van 8.8.1998.
¥160∂ Zaak C-28/2000, beschikking van de Commissie van 11.4.2000 (PB C 272 van 23.9.2000).
¥161∂ Zaak NN-56/98, beschikking van de Commissie van 26.7.2000 (PB C 27 van 27.1.2001).
¥162∂ Zaak N-769/99, beschikking van de Commissie van 18.1.2000 (PB C 110 van 14.11.2000).
¥163∂ Zaak C-30/98, beschikking van de Commissie van 13.6.2000 (PB L 287 van 14.11.2000).
¥164∂ Zaak NN-19/98, beschikking van de Commissie van 18.1.2000 (PB C 121 van 29.4.2000).
¥165∂ PB C 74 van 10.3.1998.
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346. Alle kaarten zijn gedefinieerd op grond van een doorzichtige en objectieve methode die gelijke
behandeling voor alle 15 lidstaten garandeert. Tegelijkertijd is de Commissie er met de hulp van de
lidstaten in geslaagd de demografische dekking van de regionalesteunkaarten terug te brengen van
46,7 % tot 42,7 % van de bevolking in de Gemeenschap. Een strikte toepassing van de
subsidiariteitscriteria heeft geresulteerd in een strakkere afbakening van de steungebieden. Hierdoor
kunnen de lidstaten hun regionale bijstand toespitsen op de regio’s met de grootste economische
problemen.

347. Bovendien heeft de Commissie de maximale steunintensiteiten voor regionale steungebieden
verminderd. In de richtsnoeren van 1998 wordt bepaald dat de steunintensiteitplafonds in de minst
bevoorrechte regio’s (de zogenaamde regio’s van artikel 87, lid 3, onder a, van het EG-Verdrag)
gewoonlijk niet hoger mogen liggen dan 50 % na belasting (voorheen 75 %). Voor de overige regionale
steungebieden (de zogenaamde regio’s van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag) is dit plafond
vastgesteld op 20 % na belasting (voorheen 30 %). In 1999 keurde de Commissie reeds de
regionalesteunkaarten goed van de vijf nieuwe Duitse deelstaten, Finland, Denemarken, Ierland,
Griekenland en de Portugese regio’s van artikel 87, lid 3, onder a. In 2000 werden de resterende kaarten
goedgekeurd nadat de Commissie de lidstaten ervan had kunnen overtuigen de steunintensiteitplafonds
vast te stellen op waarden die beduidend lager dan deze bovengrens lagen. Als gevolg hiervan zal het
plafond in de periode 2000 tot en met 2006 slechts 39 % bedragen in regio’s van artikel 87, lid 3, onder a,
en 17 % in gebieden van artikel 87, lid 3, onder c.

348. Wat betreft de exploitatiesteun krachtens regionale steunregelingen beklemtoonde de Commissie
dat het belangrijk is dat deze degressief en tijdelijk is. Bovendien moet deze steun worden
gerechtvaardigd door het stimulerende effect voor de regionale ontwikkeling, de aard ervan en de
evenredigheid met de handicaps die hij wil overwinnen. Derhalve opende zij de procedure tegen de
Portugese fiscalesteunregeling voor de fransezone Madeira ¥166∂ en gaf zij een negatieve beschikking ten
aanzien van artikel 29 ter van het Waalse decreet van 25 juni 1992 ¥167∂, dat exploitatiesteun verleent die
noch degressief, noch tijdelijk is. Op 21 december werd eveneens een negatieve beschikking gegeven ten
aanzien van een Zweedse regeling waarin bepaald is dat de socialezekerheidspremies die door iedere
werknemer in Noord-Zweden moeten worden betaald, met 8 procentpunten werden verlaagd ¥168∂. In dit
geval kwam de Commissie tot de conclusie dat niet was voldaan aan de belangrijkste voorwaarde voor
vervoerssteun, namelijk dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de aan afzonderlijke begunstigden
toegekende steun en de extra vervoerskosten ten laste van deze begunstigden, en dat de regeling derhalve
in haar huidige vorm niet kon worden aanvaard.

349. Teneinde evenwel rekening te houden met de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 299, lid 2,
van het EG-Verdrag betreffende de ultraperifere gebieden van de Europese Unie, heeft de Commissie op
26 juli ¥169∂ de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen herzien. Voortaan is in deze ultraperifere
gebieden niet-degressieve exploitatiesteun van onbepaalde duur mogelijk, voorzover deze gebieden in
aanmerking komen voor regionale steun, wanneer dergelijke steun bedoeld is om de extra kosten te
compenseren die hun specifieke handicaps met zich brengen.

350. Om een systematischere controle op regionale steun voor grootschalige mobiele
investeringsprojecten mogelijk te maken en een subsidierace tussen verschillende lidstaten te
voorkomen, hechtte de Commissie in 1998 haar goedkeuring aan de multisectorale kaderregeling

¥166∂ Zaak C-37/2000 (ex NN-60/2000), beschikking van de Commissie van 28.6.2000 (PB C 301 van 21.10.2000).
¥167∂ Zaak C-37/93, beschikking van de Commissie van 29.3.2000 (PB L 191 van 27.7.2000).
¥168∂ Zaak C-15/2000, nog niet gepubliceerd.
¥169∂ PB C 258 van 9.9.2000.
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inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten ¥170∂. De kaderregeling werd voor een
proefperiode van drie jaar ingevoerd met als doel de steun voor grootschalige projecten zodanig te
beperken dat nadelige effecten op de mededinging zo veel mogelijk worden voorkomen, waarbij
echter wel de aantrekkingskracht van het steungebied behouden moet blijven. Overeenkomstig de
bepalingen van de kaderregeling begon de Commissie haar ervaring daarmee te beoordelen om te
kunnen vaststellen welke aanpassingen na het vervallen van de kaderregeling in 2001 moeten
worden voorgesteld. Op grond van haar bevindingen zal de Commissie besluiten tot verlenging,
herziening of afschaffing van de regeling.

351. De Commissie heeft op basis van de multisectorale kaderregeling 14 beschikkingen gegeven. In
zes gevallen werd de steunintensiteit na de vooraanmelding met 2 tot 10 % verminderd. In de zaak Solar
Tech ¥171∂ besloot de Commissie voor het eerst de procedure in te leiden en bracht zij bij haar
eindbeschikking de steunintensiteit aanmerkelijk terug.

352. In de zaak Pilkington Glass France SAS en Interpane Glass Coating France SAS ¥172∂ paste de
Commissie twee verschillende mededingingsfactoren toe, omdat er twee relevante markten waren
(spiegelglas en gelaagd glas met deklaag). Daar het een compleet geïntegreerde fabriek betrof, woog de
Commissie beide factoren op basis van de respectieve extra capaciteiten die op de markt zouden worden
gebracht. Zij kwam daarbij tot de conclusie dat de voorgenomen steunintensiteit in overeenstemming met
de multisectorale kaderregeling was.

3. Sectorale steun

3.1. Sectoren waarop speciale regels van toepassing zijn

3.1.1. Scheepsbouw

353. In haar derde verslag over de situatie in de mondiale scheepsbouwsector, dat op 15 november
werd goedgekeurd, constateert de Commissie dat sommige moeilijkheden in de scheepsbouw hardnekkig
zijn en dat het prijsniveau nog steeds laag is ondanks het feit dat de hoeveelheid orders is toegenomen.
Het verslag concludeert dat deze situatie hoofdzakelijk te wijten is aan de zeer lage tarieven van de Zuid-
Koreaanse scheepswerven. De Commissie heeft besloten dat zij, ingeval er vóór 1 mei 2001 geen
overeenkomst met Zuid-Korea is gesloten, deze zaak aan de Wereldhandelsorganisatie zal voorleggen.
Daarnaast zal de Commissie voorstellen een defensieve tijdelijke steunmaatregel toe te passen om de
oneerlijke praktijken van Zuid-Korea tegen te gaan, en wel tot aan de beëindiging van de procedure die
bij de Wereldhandelsorganisatie is ingeleid. Op 29 november bekrachtigde de Commissie haar bezwaar
tegen de verlenging van de exploitatiesteun in verband met de scheepsbouwcontracten die na
31 december 2000 worden gesloten. Het stopzetten van deze steun wordt voorgeschreven in Verordening
(EG) nr. 1540/98 van de Raad betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw ¥173∂.

354. Op 12 juli 2000 heeft de Commissie de formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van de
overname door Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ¥174∂ van de scheepswerven
Juliana en Cádiz en van de dieselmotorenfabriek Manises, die het eigendom zijn van haar dochteron-

¥170∂ PB C 107 van 7.4.1998.
¥171∂ Zaak C-17/2000, beschikking van de Commissie van 15.11.2000, nog niet gepubliceerd.
¥172∂ Zaak N-291/2000, beschikking van de Commissie van 26.7.2000 (PB C 293 van 14.10.2000).
¥173∂ PB L 202 van 18.7.1998.
¥174∂ Zaak NN-61/2000 (PB C 328 van 18.11.2000).
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derneming Astilleros Españoles. Voor de overname werd 60 miljoen euro betaald. Op grond van de
informatie waarover zij beschikt en omdat de Spaanse autoriteiten niet hebben gereageerd op meerdere
verzoeken om inlichtingen, meent de Commissie in dit stadium dat de transactie niet tegen normale
marktvoorwaarden is uitgevoerd en dat deze veel weg heeft van een kapitaalinbreng die staatssteun
behelst.

355. In de loop van het jaar 2000 heeft de Commissie drie beschikkingen gegeven ten aanzien van het
Duitse bedrijf Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW), dochter van het Noorse concern Kvaerner a.s. Op
2 februari ¥175∂ werd een formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van de steun die in het kader
van haar herstructurering tussen 1993 en 1995 aan deze onderneming werd uitgekeerd. De 262,2 miljoen
euro die de onderneming heeft ontvangen om haar toekomstige verliezen te dekken, bedraagt 61 miljoen
euro meer dan de reële door het bedrijf geregistreerde verliezen. De Commissie heeft derhalve haar
twijfels geuit over de verenigbaarheid van dit extra bedrag. Op 16 februari ¥176∂ besloot de Commissie dat
KWW 6,3 miljoen euro moest terugbetalen omdat het bedrijf zijn capaciteit in 1997 ruimschoots had
overschreden. Deze capaciteitsbeperking was als voorwaarde gesteld voor de toekenning van een
steunbedrag van 1 247 miljoen DEM bij de privatisering van KWW in 1992. Op 29 maart ¥177∂ beëindigde
de Commissie de formele onderzoeksprocedure die zij in 1998 had ingeleid, en kwam zij tot de conclusie
dat KWW de capaciteitsbeperking in 1999 had geëerbiedigd.

356. De Commissie heeft tevens zeer in het bijzonder aandacht geschonken aan de toepassing van de
regels voor steun in de vorm van ontwikkelingshulp in de scheepsbouw. Zo werd op 18 januari 2000 de
formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van de ontwikkelingssteun die Nederland van plan
was aan Indonesië te verlenen met het oog op de levering van meerdere schepen ¥178∂. Tot de inleiding van
de procedure werd besloten omdat de Commissie twijfels had over het open karakter van de toekenning
van deze steun aan verscheidene scheepswerven. Op grond van de in het kader van de procedure door
de Nederlandse autoriteiten verstrekte bewijsstukken en waarborgen hechtte de Commissie op
13 december ¥179∂ haar goedkeuring aan het bovengenoemde steunvoornemen.

3.1.2. Staalindustrie

357. De zesde staalsteuncode, die van kracht blijft totdat het EGKS-Verdrag in juli 2002 vervalt, biedt
slechts in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid tot steunverlening. Het betreft steun voor
onderzoek en ontwikkeling, steun ten behoeve van het milieu en sociale steun die bestemd is om de
sluiting van staalproductie-installaties te financieren.

358. Op grond van deze code besloot de Commissie op 15 november dat de 13,8 miljoen euro steun
die België aan de onderneming Cockerill Sambre SA ¥180∂ had uitgekeerd, onverenigbaar was met de
gemeenschappelijke markt. Deze steunmaatregel, die diende ter compensatie van de extra kosten die een
verkorting van de arbeidstijd met zich bracht, viel niet onder een van de uitzonderingsbepalingen van de
zesde staalsteuncode. De Commissie gelastte de terugvordering van de reeds uitgekeerde bedragen en de
opschorting van de nog niet verrichte betalingen.

¥175∂ Zaak C-6/2000 (ex zaak NN-93/99) (PB C 134 van 13.5.2000).
¥176∂ Zaak C-46/99 (PB L 120 van 20.5.2000).
¥177∂ Zaak C-66/98 (PB L 156 van 29.6.2000).
¥178∂ Zaak N-233/99 (PB C 101 van 8.4.2000).
¥179∂ Zaak C-3/2000, nog niet gepubliceerd.
¥180∂ Zaak C-76/99, beschikking van de Commissie van 15.11.2000 (PB L 71 van 13.3.2001).
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359. Krachtens de Duitse wet van 1971 betreffende de ontwikkeling van de grensgebieden bij de
Duitse Democratische Republiek en Tsjechoslowakije, Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG, hebben de
ondernemingen Salzgitter AG, Preussag AG en hun dochters tussen 1980 en 1995 diverse fiscale
voordelen genoten in de vorm van belastingvrije reserves of versnelde afschrijvingen. De Commissie had
voornoemde wet weliswaar op grond van de bepalingen van het EG-Verdrag goedgekeurd, maar deze
goedkeuring is niet van toepassing op staalbedrijven, die onder het EGKS-Verdrag en de staalsteuncode
vallen. Bijgevolg heeft de Commissie de uitgekeerde steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke
markt verklaard en opdracht gegeven het betaalde bedrag terug te vorderen van Salzgitter AG-Stahl und
Technologie ¥181∂, een onderneming die voortaan de activa van voornoemde bedrijven bezit.

3.1.3. Kolenindustrie

360. Op dit moment produceren vier lidstaten steenkool in de EU; door ongunstige geologische
omstandigheden kunnen de meeste EU-mijnen niet concurreren met geïmporteerde kolen, maar toch
hebben de betrokken lidstaten ervoor gekozen hun kolenindustrie hoofdzakelijk op grond van sociale en
regionale overwegingen te ondersteunen. De staatssteun valt onder Beschikking 93/3632/EGKS, waarin
de voorwaarden zijn vastgesteld waaronder dergelijke steun kan worden toegekend. De lidstaten melden
de steun op jaarbasis aan; de Commissie bestudeert de aanvragen nauwkeurig en keurt ze goed. Dit kader
blijft van kracht totdat het EGKS-Verdrag vervalt.

361. In 2000 gaf de Commissie haar goedkeuring aan steunregelingen krachtens welke Duitsland ¥182∂,
Frankrijk ¥183∂, Spanje ¥184∂ en het Verenigd Koninkrijk ¥185∂ de kolenindustrie de noodzakelijke overheids-
gelden mochten verschaffen. Samen beliepen de goedgekeurde bedragen in het jaar 2000 meer dan
6,8 miljard euro. Deze steun dekt het verschil tussen de productiekosten en de prijs van de internationaal
verhandelde steenkool en biedt tevens compensatie voor de betaling van sociale lasten en voor enkele
buitengewone kosten. Op 13 december keurde de Commissie ingevolge de algemene regeling
afzonderlijke steun voor de Longannet-mijn ¥186∂ goed.

362. Soortgelijke regelingen werden goedgekeurd voor Duitsland ¥187∂ voor het jaar 2001 en voor
Frankrijk ¥188∂ voor de periode 1997 tot en met 1999. Over de Duitse steun werd langdurig gediscussieerd
omdat men het niet eens was over de vraag of bepaalde mijnen op de lange duur levensvatbaar waren. De
Commissie had aanvankelijk ook haar goedkeuring onthouden aan Frankrijk omdat de steun naar
verluidt niet was aangemeld. Op 9 juli 1999 had de Commissie de Franse regering een schriftelijke
aanmaning gezonden. Na ingewikkelde onderhandelingen werd de kwestie uiteindelijk in september
opgelost.

363. Op 18 januari besloot de Commissie aan de Duitse regering een schriftelijke aanmaning te
zenden inzake vermeende onrechtmatige staatssteun in verband met de fusie van RAG en
Saarbergwerke ¥189∂. Momenteel onderzoekt de Commissie deze zaak op basis van de informatie die de
Duitse regering haar rond de jaarwisseling heeft toegestuurd.

¥181∂ Zaak C-10/99, beschikking van de Commissie van 28.6.2000 (PB L 323 van 20.12.2000).
¥182∂ Beschikking van de Commissie van 21.12.2000, 2/1999, nog niet gepubliceerd.
¥183∂ Beschikking van de Commissie van 20.9.2000, 1/2000, nog niet gepubliceerd.
¥184∂ Beschikking van de Commissie van 13.12.2000, 2/2000, nog niet gepubliceerd.
¥185∂ Beschikking van de Commissie van 15.11.2000, 3/2000, nog niet gepubliceerd.
¥186∂ Beschikking van de Commissie van 13.12.2000, 4/2000, nog niet gepubliceerd.
¥187∂ Beschikking van de Commissie van 21.12.2000, 1/2001, nog niet gepubliceerd.
¥188∂ Beschikkingen van de Commissie van 20.9.2000, 3/1997, 2/1998, 1/1999, nog niet gepubliceerd.
¥189∂ PB C 101 van 8.4.2000.
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3.1.4. Automobielindustrie

364. Op 13 juni 2000 heeft de Commissie besloten de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor de automobielindustrie met een jaar, dit wil zeggen tot en met 31 december 2001, te
verlengen ¥190∂. Deze verlenging moet de Commissie de gelegenheid bieden diepgaand onderzoek te
verrichten naar de mogelijkheid om de huidige kaderregeling voor de automobielbranche te vervangen
door de multisectorale kaderregeling inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten ¥191∂.

365. Om verenigbaar te zijn met de gemeenschappelijke markt, moet de regionale steun in de
automobielbranche nodig zijn voor de verwezenlijking van de voorgenomen investering in het betrokken
steungebied. Overeenkomstig dit beginsel heeft de Commissie een negatieve beschikking gegeven ten
aanzien van een voornemen om 46 miljard ITL (24 miljoen euro) regionale steun te betalen voor de
verbouwing van de Fiat-fabriek te Rivalta (Piemonte). De studie naar de vestigingsplaats waarop de
beslissing van Fiat om in Rivalta te investeren, berustte, was in 1993-1994 uitgevoerd. Nu wordt Rivalta
pas sinds maart 1995 gerekend tot een steungebied waarop de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3,
onder c, van het EG-Verdrag van toepassing is. De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat de
Italiaanse regering niet heeft aangetoond dat Fiat het verlenen van regionale steun beschouwde als een
noodzakelijk criterium voor de selectie van de locatie in Rivalta. Om dezelfde redenen werd een
gedeeltelijk negatieve beschikking gegeven ten aanzien van het steunvoornemen ten behoeve van de
Fiat-fabriek Mirafiori Carrozzeria ¥192∂. Bij deze beschikking verbood de Commissie de toekenning van
steun ten belope van 2,9 miljoen euro (5,63 miljard ITL), maar achtte zij een steunbedrag van
3,56 miljoen euro (6,9 miljard ITL) met als doel innovatieve investeringen te financieren, verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt.

366. Behalve dat de Commissie de noodzaak van de steun en het innovatieve karakter van de
investeringen dient te beoordelen, moet zij zich ook vergewissen van de evenredigheid van de steun, de
toelaatbaarheid van de kosten en de consequenties voor de productiecapaciteit. Omdat hierover twijfel
bestond, heeft de Commissie op 20 september besloten de formele onderzoeksprocedure in te leiden ten
aanzien van het voornemen om 40 miljoen GBP toe te kennen aan het verbouwingsproject voor de
fabriek in Sunderland van Nissan Motor Manufacturing Ltd ¥193∂.

367. De Commissie heeft eveneens besloten de procedure in te leiden ten aanzien van voorgenomen
steun voor onderzoek en ontwikkeling ten belope van 16,3 miljoen euro (31,58 miljard ITL) voor
IVECO ¥194∂, een dochteronderneming van de Fiat-groep, omdat zij betwijfelde of de beoogde steun een
stimulerend effect had en of de steun als een project van precommercieel onderzoek kon worden
aangemerkt.

368. In het jaar 2000 heeft de Commissie na het intrekken van een aanmelding twee formele
onderzoeksprocedures beëindigd zonder dat dit consequenties had. Na de overdracht door de BMW-
groep van de productie van auto’s van het merk Rover aan het Phoenix-consortium deelden de Britse
autoriteiten de Commissie mee dat zij hun aanmelding betreffende de locatie van Rover in Longbridge
introkken ¥195∂. De Commissie had de formele onderzoeksprocedure in deze zaak op 22 december 1999
ingeleid.

¥190∂ PB C 279 van 15.9.1997.
¥191∂ PB C 94 van 30.3.1996.
¥192∂ Zaak C-5/99, beschikking van de Commissie van 12.7.2000, nog niet gepubliceerd.
¥193∂ Zaak N-786/99 (PB C 354 van 9.12.2000).
¥194∂ Zaak C-41/2000, ex N-670/99, nog niet gepubliceerd.
¥195∂ Zaak C-79/99, beschikking van de Commissie van 20.9.2000, nog niet gepubliceerd.
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369. Evenzo brachten de Belgische autoriteiten de Commissie ervan op de hoogte dat zij hun
aanmelding introkken, nadat de Commissie haar twijfels had geuit over een voornemen voor regionale
steun aan de Ford-fabriek te Genk ¥196∂ (Vlaanderen).

3.1.5. Synthetische vezels

370. Zeer binnenkort loopt de kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels na
een verlengingsperiode ten einde, en wel op 31 augustus 2001. Daarom startte de Commissie een
onderzoek om na te gaan of een speciale behandeling van deze sector nog steeds gerechtvaardigd is.
Omdat de multisectorale kaderregeling voor grote investeringsprojecten op hetzelfde moment komt te
vervallen, begon de Commissie met een hernieuwde beoordeling van beide kaderregelingen op grond
van haar ervaring in de afgelopen drie jaar.

371. Ten aanzien van de substantiële investering die vergezeld ging van een aanzienlijke
capaciteitsbeperking door Delon Filament GmbH ¥197∂ in Duitsland, besloot de Commissie een positieve
beschikking te geven omdat er op de relevante markt geen sprake was van een structureel gebrek aan
aanbod en de steun in een aanmerkelijke capaciteitsbeperking resulteerde.

372. Hieraan overeenkomstig verleende de Commissie goedkeuring aan steun voor Exporplás ¥198∂, een
bedrijf dat tot de polypropyleensector behoort, omdat, hoewel er voor het betreffende product geen
structureel gebrek aan aanbod bestaat, het voornemen leidt tot een beperking van de productiecapaciteit
van het bedrijf.

3.1.6. Vervoer

373. Op 26 juli keurde de Commissie twee voorstellen goed voor een verordening van de Raad, die
betrekking hadden op overheidsfinanciering voor het vervoer over land. In deze verordeningen worden
de vrijstellingen van artikel 73 van het EG-Verdrag in secundaire wetgeving omgezet.

374. De eerste voorgestelde verordening gaat Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad ¥199∂

vervangen en beoogt een rechtsgrond te verschaffen voor de vrijstelling van staatssteun in het kader van
de financiering van vervoersinfrastructuur en in het kader van de toekenning van steun in verband met
het gebruik van bepaalde infrastructuur. De tweede verordening, die Verordening (EEG) nr. 1191/69 van
de Raad ¥200∂ vervangt, biedt een kader dat is afgestemd op de lopende ontwikkelingen in het
reizigersvervoer om zo in de behoeften van het publiek te voorzien. Zij stelt regels vast voor een niet-
discriminerende markttoegang en maakt transparante voorwaarden voor de overheidsfinanciering van
zulke diensten mogelijk.

¥196∂ Zaak C-29/2000, nog niet gepubliceerd.
¥197∂ Zaak N-406/99, beschikking van de Commissie van 1.3.2000 (PB C 134 van 13.5.2000).
¥198∂ Zaak N-440/2000, beschikking van de Commissie van 21.12.2000, nog niet gepubliceerd.
¥199∂ Verordening (EEG) nr. 1107/70 van 4 juni 1970 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor,

over de weg en over de binnenwateren (PB L 130 van 15.6.1970, blz. 1).
¥200∂ Verordening (EEG) nr. 1191/69 van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van met het begrip

openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
(PB L 156 van 28.6.1969, blz. 1), laatstelijk gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 1893/91 van 20 juni 1991 (PB L 169
van 29.6.1991, blz. 1).
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3.1.6.1. Binnenvaart

375. Het communautaire vervoersbeleid beoogt onder meer de binnenvaart te bevorderen als een
veilige, schone, energiezuinige vervoerswijze die nog veel restcapaciteit heeft. De ontwikkeling van
activiteiten waarbij het vervoer van goederen over de weg door andere vervoerswijzen, zoals de
binnenvaart, wordt overgenomen, heeft namelijk een gemeenschappelijk belang in de zin van artikel 87,
lid 3, onder c, van het EG-Verdrag. Zo bestaat er sinds 1999 een communautair instrument dat de
lidstaten aanmoedigt een aantal maatregelen ten gunste van de binnenvaart te treffen ¥201∂.

376. De steunmaatregelen voor de binnenvaart in 2000, met name ten behoeve van België ¥202∂,
Frankrijk ¥203∂ en Duitsland ¥204∂, vormen steunregelingen die bedoeld zijn om het voor de vervoerders over
water gemakkelijker te maken de volledige liberalisering die op 1 januari 2000 overeenkomstig Richtlijn
96/75/EG van de Raad van kracht werd, te voltooien.

3.1.6.2. Luchtvervoer

377. Wat betreft de steun voor de burgerluchtvaart zette de Commissie in 2000 het in de richtsnoeren
van december 1994 omschreven beleid voort. Zij hechtte haar goedkeuring aan socialesteunregelingen,
investeringssteun en financiële afspraken in verband met de herstructurering van luchtvaartmaatschappijen.

378. Op 1 maart besloot de Commissie dat de socialesteunregeling ten gunste van bepaalde
categorieën reizigers ¥205∂, met name alle personen van wie de hoofdverblijfplaats zich op Corsica bevond,
verenigbaar was met het EG-Verdrag. Op grond van deze regeling werd steun verleend aan acht
pendelverbindingen met het eiland Corsica.

379. Op 4 oktober 2000 maakte de Commissie geen bezwaar tegen de toekenning van individuele
steun ten belope van 2 350 000 ESP aan de Spaanse, in Catalonië gevestigde onderneming Aero
Transport Internacional SA ¥206∂.

380. Na bestudering van de omstandigheden rondom de eerste fase van de privatisering van de
Portugese luchtvaartmaatschappij Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP) ¥207∂ besloot de Commissie
op 20 september 2000 dat deze eerste fase geen element van staatssteun bevatte.

381. Bij beschikking van 4 oktober 2000 wijzigde de Commissie haar vorige beschikking van 14 augustus
1998 ¥208∂ betreffende de herstructureringssteun verleend aan de Griekse luchtvaartmaatschappij Olympic
Airways ¥209∂.

¥201∂ Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire
binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren.

¥202∂ Beschikking van 12.7.2000, N/567/1999 (PB C 284 van 7.10.2000).
¥203∂ Beschikking van 18.10.2000, N/564/2000 (PB C 380 van 30.12.2000).
¥204∂ Beschikking van 16.5.2000, N/180/2000 (PB C 184 van 1.7.2000).
¥205∂ Zaak N-24/2000, nog niet gepubliceerd.
¥206∂ Zaak N-950/99, nog niet gepubliceerd.
¥207∂ Zaak N-336/2000, nog niet gepubliceerd.
¥208∂ PB L 128 van 21.5.1999.
¥209∂ Zaak N-541/2000, nog niet gepubliceerd.
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3.1.6.3. Wegvervoer

382. In voorgaande jaren voerde de Commissie een beleid ten gunste van steunverlening die de
ontwikkeling van een sector bevordert en die krachtens artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag kan
worden vrijgesteld. Op grond hiervan is de Commissie van oordeel dat de financiering van investeringen
ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen binnen het wegvervoer (zowel reizigers als
goederen) steun verdient. Dat helpt hen in economisch opzicht efficiënter te opereren en beter samen te
werken.

383. Het Gerecht van eerste aanleg heeft het beleid van de Commissie bevestigd op basis waarvan
staatssteun voor de aankoop van voertuigen op vervoersmarkten met een overcapaciteit aan tonnage
verboden is. Het Gerecht deed deze uitspraak in het kader van een besluit over een Spaanse
staatssteunmaatregel voor de aankoop van voertuigen (zaak Renove I) ¥210∂.

384. De Commissie gaf diverse beschikkingen op het gebied van het reizigers- en goederenvervoer, die
strookten met het vaste staatssteunbeleid op deze terreinen. In het bijzonder ging het om een Nederlandse
onderzoeks- en ontwikkelingsregeling ¥211∂, de financiering van openbare parkeervoorzieningen in
Nederland ¥212∂ en een regeling voor investeringssteun ten behoeve van openbaar reizigersvervoer in La
Rioja ¥213∂. Op 26 juli gaf de Commissie ook een negatieve eindbeschikking ten aanzien van verscheidene
maatregelen van de Spaanse Renove II-regeling en verzocht zij Spanje de steun terug te vorderen die het in
1997 met het oog op de aankoop van bedrijfsvoertuigen ¥214∂ had toegekend op een wijze die niet
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt werd geacht. Deze zaak was een vervolg op de beschikking
betreffende bovengenoemde Renove I, die betrekking had op de periode augustus 1994 tot en met eind
1996.

385. Op 31 maart besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen de maatregelen ten behoeve
van Asetra ¥215∂, een organisatie zonder winstoogmerk die weg- en stadsvervoerders verenigt, met als doel
een informatie- en dienstverleningsnetwerk op vervoersgebied op te zetten. Voorzover Asetra geen
onderneming is die economische activiteiten verricht, kunnen de voor haar bestemde steunmaatregelen
niet als staatssteun worden aangemerkt.

386. Op 4 oktober besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen de hervorming van de regeling
voor de exploitatie van concessies van Franse autowegmaatschappijen ¥216∂. Hierbij werd voor het eerst
artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op steun voor het vervoer over land toegepast.

3.1.6.4. Gecombineerd vervoer en spoorwegvervoer

387. Net als in voorgaande jaren staat de Commissie positief tegenover steun die de ontwikkeling van
het gecombineerd vervoer vergemakkelijkt en die een gunstige invloed heeft op de overstap tussen
verschillende vervoerswijzen. Daarnaast gaf de Commissie toestemming voor investeringssteun met het
oog op de aanleg van infrastructuur voor het gecombineerd vervoer.

¥210∂ Zaak T-55/99 — Renove I, 29.10.2000.
¥211∂ Zaak N-183/2000 (PB C 362 van 16.12.2000).
¥212∂ Zaak N-464/99 (PB C 134 van 13.5.2000).
¥213∂ Zaak N-694/2000 (PB C 202 van 15.7.2000).
¥214∂ Zaak C-65/98, nog niet gepubliceerd.
¥215∂ Zaak N-673/99 (PB C 184 van 1.7.2000).
¥216∂ Zaak N-540/2000 (PB C 354 van 9.12.2000).
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388. Op 31 oktober beëindigde de Commissie de procedure ten aanzien van de Nederlandse steun aan
NS Cargo voor haar pendeldienst Rotterdam-Praag, die zij in 1999 had ingeleid. De Nederlandse
autoriteiten hadden de Commissie meegedeeld dat NS Cargo ¥217∂ de steun, die onverenigbaar zou zijn
met het EG-Verdrag, had terugbetaald.

389. In haar beschikking van 14 september maakte de Commissie geen bezwaar tegen een
Nederlandse regeling voor steun voor de bouw van terminals in het binnenland ¥218∂. De steunintensiteiten
zijn gebaseerd op commercieel onderzoek en de regeling bood voldoende waarborgen tegen
concurrentievervalsing tussen terminals.

390. Op 4 oktober keurde de Commissie ad-hocsteun van de Nederlandse regering goed voor twee
intermodale terminalexploitanten in de haven van Rotterdam ¥219∂. Op grond van eerdere beschikkingen
maakte de Commissie evenmin bezwaar tegen twee steunregelingen van de Italiaanse provincie
Bozen ¥220∂ en de Italiaanse regio Piemonte ¥221∂. Zij gaf toestemming voor investeringssteun aan
ondernemingen op het gebied van het gecombineerd vervoer en het wegvervoer.

391. Naar aanleiding van een klacht leidde de Commissie op 15 november de procedure in ten aanzien
van de commerciële en financiële betrokkenheid van de Deutsche Bahn bij de expediteur BahnTrans ¥222∂,
omdat zij vermoedde dat de transactie onrechtmatige staatssteun behelsde.

3.1.6.5. Zeevervoer

392. Wat betreft het zeevervoer gaf de Commissie krachtens de communautaire richtsnoeren
betreffende overheidssteun voor het zeevervoer ¥223∂ toestemming voor een aantal staatssteunmaatregelen
die bedoeld waren om de belastingdruk en de socialezekerheidslasten voor scheepvaartbedrijven te
verminderen. Ook het vraagstuk van de subsidiëring van openbare dienstverplichtingen werd door de
Commissie bestudeerd en zij gaf de eerste beschikking in de sector, die op artikel 86, lid 2, van het EG-
Verdrag was gebaseerd.

393. Op 15 februari gaf de Commissie toestemming voor de uitvoering van een Zweedse
staatssteunregeling voor de opleiding van zeevarenden ¥224∂. Een soortgelijke regeling ¥225∂ werd op
11 augustus voor Finland goedgekeurd.

394. Op 12 juli hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de tonnagebelastingregeling van het
Verenigd Koninkrijk ¥226∂, een belastingmaatregel die bedoeld was om het concurrentievermogen van de
Britse scheepvaart op de wereldmarkt te bevorderen door voor de scheepvaart een gunstig fiscaal klimaat te
scheppen zoals ook in andere grote zeenaties het geval is. Wat betreft de bedrijven die onder de
vennootschapsbelasting van het Verenigd Koninkrijk en tevens onder de regeling vallen, geldt dat de
winsten die zij over de in aanmerking komende scheepvaartactiviteiten maken, berekend worden aan de

¥217∂ Zaak C-30/99 (PB L 38 van 8.2.2001).
¥218∂ Zaak N-208/2000 (PB C 315 van 4.11.2000).
¥219∂ Zaak N-577/99 (PB C 354 van 9.12.2000).
¥220∂ Zaak N-755/99, beschikking van de Commissie van 15.11.2000, nog niet gepubliceerd, en beschikking van de Commissie

van 21.12.2000, N-508/99, nog niet gepubliceerd.
¥221∂ Beschikking van de Commissie van 21.12.2000, N-815/A/1999, nog niet gepubliceerd.
¥222∂ Beschikking van de Commissie van 15.11.2000 (PB C 52 van 17.2.2001).
¥223∂ PB C 205 van 5.7.1997.
¥224∂ Zaak N-819/99 (PB C 258 van 9.9.2000).
¥225∂ Zaak N-33/2000, nog niet gepubliceerd.
¥226∂ Zaak N-790/99 (PB C 258 van 9.9.2000).
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hand van de nettotonnage van elk van de schepen die zij exploiteren. De aldus afgeleide veronderstelde
winst vervangt de gewone belastingmaatregel van het Verenigd Koninkrijk en de buitenlandse inkomsten
uit de in aanmerking komende activiteiten, en over deze veronderstelde winst moet vervolgens op grond
van de Britse wetgeving vennootschapsbelasting worden betaald. Het Verenigd Koninkrijk is het vierde
land in de Gemeenschap dat deze regeling invoert na Griekenland, Nederland en Duitsland.

395. Op dezelfde dag gaf de Commissie Italië opdracht informatie over de steunregeling in de
havensector ¥227∂ te verstrekken, om te kunnen beoordelen of deze regeling verenigbaar was met het EG-
Verdrag.

396. Op 19 juli besloot de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te
beëindigen ten aanzien van de relevante niet-aangemelde steun voor Compañía Trasmediterránea ¥228∂,
omdat zij vond dat Spanje deze staatssteun in strijd met artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag had
verleend.

397. Op 27 juli gaf de Commissie België toestemming om de koopvaardij-, bagger- en
sleepbootbedrijven vrij te stellen van de verplichting de bedrijfsvoorheffing te betalen die wordt
ingehouden op de salarissen van de communautaire zeelieden op schepen die onder de vlag van een
lidstaat varen ¥229∂.

398. Op 14 augustus gaf de Commissie Finland toestemming om alleen voor het jaar 2000 steun toe te
kennen ter hoogte van 40 % van de premies die scheepvaartbedrijven moeten afdragen voor de
pensioenregeling voor zeevarenden ¥230∂.

399. Op 15 november besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijziging en
verlenging van een Deense steunregeling op het gebied van maritieme opleidingen voor zeevarenden ¥231∂.

400. Op 29 november heeft de Commissie naar aanleiding van de nietigverklaring door het Gerecht
van eerste aanleg van de beschikking van de Commissie van 7 juni 1995 een negatieve beschikking
gegeven ten aanzien van de scheepvaartonderneming Ferries Golfo de Vizcaya ¥232∂.

401. Op 7 december gaf de Commissie Frankrijk toestemming om de regeling betreffende
terugbetaling van het maritieme deel van de bedrijfsbelasting ¥233∂ tot na het jaar 2000 te verlengen. De
Commissie had de invoering van de regeling, in 1990, en de daaropvolgende verlengingen goedgekeurd.

402. Op 13 december gaf de Commissie Frankrijk toestemming om vóór de introductie van nieuwe
korte zeevervoerstrajecten haalbaarheidsonderzoeken te financieren ¥234∂. Daarentegen besloot zij de
onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van maatregelen om de bedrijfskosten in verband met de
ontwikkeling van deze trajecten te dekken ¥235∂.

¥227∂ Zaak C-81/2000.
¥228∂ Zaak C-10/98, nog niet gepubliceerd, corrigendum 21.12.2000.
¥229∂ Zaak N-142/2000, nog niet gepubliceerd.
¥230∂ Zaak N-33/2000, nog niet gepubliceerd.
¥231∂ Zaak N-441/2000 (PB C 380 van 30.12.2000).
¥232∂ Zaak C-32/93, nog niet gepubliceerd.
¥233∂ Zaak N-593/2000, nog niet gepubliceerd.
¥234∂ Zaak N-697/2000, nog niet gepubliceerd.
¥235∂ Zaak C-65/2000, ex N-697/2000, nog niet gepubliceerd.
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3.1.7. Landbouw

403. Vanaf 1 januari 2000 past de Commissie de „communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de
landbouwsector” ¥236∂, aangenomen op 24 november 1999, toe op nieuwe staatssteunmaatregelen die na
deze datum zijn ingevoerd. Bijgevolg moesten de lidstaten gedurende het verslagjaar hun bestaande
steunregelingen op de nieuwe regels afstemmen.

404. In de nieuwe richtsnoeren worden de vroeger door de Commissie toegepaste regels
beschreven en vereenvoudigd. Daarnaast zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht om ervoor
te zorgen dat de staatssteunregels van de Europese Unie in overeenstemming zijn met het nieuwe
plattelandsontwikkelingsbeleid ¥237∂ dat als onderdeel van de „Agenda 2000-hervormingen” werd
geïntroduceerd.

405. Het uitgangspunt van de nieuwe richtsnoeren is dat iedere vorm van staatssteun aan de
landbouwsector verenigbaar moet zijn met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de
internationale verplichtingen van de EU, en dan met name de verplichtingen die voortvloeien uit de
WTO-landbouwovereenkomst. De Raad besloot dat moest worden uitgesloten dat afzonderlijke lidstaten
het delicate evenwicht van de EU-steun voor productprijzen of plattelandsontwikkelingsregelingen
zouden kunnen verstoren, en daarom is elke staatssteun die de mechanismen van de gemeenschappelijke
marktordeningen doorkruist, verboden. Behalve dat de Commissie deze nieuwe richtsnoeren heeft
ingevoerd, denkt zij ook na over een nieuwe kaderregeling voor het bevorderen van en het adverteren
voor landbouwproducten.

406. In 2000 ontving de Commissie circa 250 aanmeldingen van staatssteun voor de landbouw en gaf
zij een beschikking in bijna 261 zaken, waarvan de meeste betrekking hadden op Italië, Duitsland,
Nederland, Spanje en Frankrijk. Deze zaken behelsden voornamelijk: i) investeringen en andere soorten
interventies, in sectoren als sanering van de bosbouw in Frankrijk, de dioxinecrisis in België, de
varkenshouderij in Frankrijk, Ierland, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en suiker,
citrusvruchten en tabak in Italië; ii) fiscale maatregelen in samenhang met milieuvriendelijke initiatieven
in Nederland en enkele gevallen van privatisering, redding en herstructurering in Duitsland en Portugal.

3.1.8. Visserij

407. Vanwege haar sociale en economische kenmerken is de visserij een sector die altijd door de
overheid wordt ondersteund, zowel op communautair als op nationaal niveau.

408. De Commissie heeft onderzoek gedaan naar de verenigbaarheid van de nationale steunregelingen
met de richtsnoeren voor het beoordelen van staatssteun in de sector visserij/aquacultuur ¥238∂. In januari
trad Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de
visserijsector ¥239∂ in werking, waarna de Commissie in de loop van het jaar begon met de herziening van
de richtsnoeren om deze met de nieuwe structurele regelgeving in overeenstemming te brengen.

¥236∂ PB C 28 van 1.2.2000, blz  2. Gewijzigd door PB C 232 van 12.8.2000, blz. 19.
¥237∂ Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17.5.1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees

Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80).
¥238∂ PB C 100 van 27.3.1997.
¥239∂ PB L 337 van 30.12.1999.
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409. De nieuwe richtsnoeren zijn op sommige punten preciezer. Zo wordt er bepaald dat de
communautaire richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen niet op de visserijsector van toepassing
zijn en dat de onderdelen van de regionale steunregelingen die voor de visserij gelden, zullen worden
onderzocht op basis van de visserijrichtsnoeren. Bovendien zijn zij gedetailleerder als het gaat om de
beoordeling van de steun voor opleiding, adviesdiensten en de experimentele visserij, terwijl zij tevens
een betere omschrijving geven van de voorwaarden waaronder steun mag worden toegekend voor de
redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden. Ook worden er meer details en
voorwaarden genoemd wat betreft steun om het beheer van de visserijactiviteiten en het toezicht daarop
te verbeteren en wat betreft de aankoop van tweedehandsboten. Ten aanzien van specifieke gevallen
geldt dat de inkomenssteun uitgebreider wordt beschreven (de maatregelen in verband met uitzonderlijke
omstandigheden dienen per geval te worden geanalyseerd en wanneer de activiteiten tijdelijk worden
stopgezet, moet er naar het betreffende punt van de richtsnoeren worden verwezen), het punt over de
beheerskredieten is geschrapt en er zijn specifieke punten toegevoegd over steunmaatregelen om
door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen veroorzaakte schade te herstellen,
verzekeringspremies, ultraperifere gebieden en werkgelegenheidssteun. De nieuwe richtsnoeren bevatten
eveneens twee bijlagen, wat een strengere controle van de goedgekeurde regelingen impliceert. De ene
bijlage heeft betrekking op de inlichtingen die bij de aanmelding van steunregelingen moeten worden
verstrekt, en de andere op de informatie die moet worden vermeld in het jaarlijks verslag dat bij de
Commissie moet worden ingediend en dat betrekking moet hebben op alle bestaande steunregelingen of
alle bijzondere vormen van steun die niet op grond van een goedgekeurde steunregeling zijn toegekend
en waarvoor geen specifieke verplichting tot verslaglegging op basis van een voorwaardelijke
beschikking bestaat. Over de aldus gewijzigde richtsnoeren is met de lidstaten overleg gepleegd en deze
werden in november door de Commissie aangenomen. Ze gelden voor alle regelingen die vanaf januari
2001 worden aangemeld.

410. Ten slotte dient nadrukkelijk te worden gewezen op het grote aantal regelingen dat vooral in de
tweede helft van 2000 bij de Commissie werd aangemeld. Dit kwam door de aanmelding van alle
nationale steunmaatregelen inzake cofinanciering die in het kader van het Financieringsinstrument voor
de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) waren goedgekeurd, en wel tegen de achtergrond van de
voorbereiding van maatregelen voor de uitvoering van de nieuwe communautaire kaderregeling op het
gebied van steun.

3.2. Specifieke sectoren waarop geen bijzondere regels van toepassing zijn

3.2.1. Volksgezondheid

411. De Commissie was van oordeel dat de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ten
behoeve van het milieu niet konden worden toegepast op de reeds goedgekeurde Zweedse
milieuregeling ¥240∂. Omdat de regeling evenwel bedoeld was om bij te dragen tot een betere
volksgezondheid in het algemeen, waaronder de gezondheid en veiligheid van werknemers, gaf de
Commissie een positieve beschikking op basis van de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende de
gezondheid en veiligheid van werknemers en de volksgezondheid en milieubescherming in het algemeen
(respectievelijk de artikelen 137, 152 en 174 van het EG-Verdrag), die als communautaire doelstellingen
worden erkend.

¥240∂ Zaak C-2/2000 (ex N-718/99), beschikking van de Commissie van 12.7.2000 (PB L 295 van 23.11.2000).
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3.2.2. Financiële sector

412. In 2000 bleef de Commissie streven naar een strikte toepassing van de staatssteunregels in de
financiële sector. Voor het eerst sinds 1994 hoefde de Commissie zich niet bezig te houden met gevallen
waarin een noodlijdende instelling steun ontving, en kon zij haar inspanningen concentreren op de
lopende steun voor banken in Frankrijk, Italië en Duitsland.

413. In Frankrijk boekte de Commissie aanzienlijke vooruitgang inzake de bijzonder complexe
economische beoordeling van de steun die Crédit Mutuel ¥241∂ kreeg in verband met het monopolie dat zij
heeft om het Livret BLEU, een boek voor belastingvrij sparen, te verspreiden. De Caisse des Dépôts et
Consignations was geherstructureerd door de commerciële activiteiten en de openbare dienstverlening van
elkaar te scheiden en dit werd onder de aandacht van de diensten van de Commissie gebracht. Deze
diensten spraken hun waardering uit voor de grotere doorzichtigheid van de nieuwe organisatie, maar
vonden het niet nodig een standpunt over het garantiemechanisme in te nemen, omdat dit mechanisme te
zijner tijd in het bredere kader van het Europese bankwezen zal worden onderzocht.

414. Wat betreft Italië besloot de Commissie op 4 oktober 2000 de formele procedure van artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van fiscale steun voor Italiaanse banken en
bankstichtingen ¥242∂. De steunmaatregelen, die bij Wet nr. 461/98 en het daarmee samenhangende
Decreet nr. 153/99 werden ingevoerd, bieden onder andere belastingvoordelen aan banken die fuseren of
een soortgelijke herstructurering uitvoeren.

415. Met betrekking tot Duitsland onderzocht de Commissie een klacht van de European Banking
Federation over het stelsel van staatsgaranties voor publiekrechtelijke kredietinstellingen, dit wil zeggen
hoofdzakelijk spaarbanken en Landesbanken. Hoewel het onderzoek aan het eind van 2000 nog gaande
was, blijkt uit de eerste beoordeling dat het garantiestelsel staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid
1, van het EG-Verdrag. De Commissie is van plan in de nabije toekomst passende maatregelen te treffen
zodra het vooronderzoek is afgerond.

3.2.3. Buitengewone gebeurtenissen

416. Na de ramp die werd veroorzaakt door het zinken van de olietanker Erika ¥243∂ stelde de Franse
regering een steunregeling voor die bedoeld was om subsidies te verstrekken aan kleine en middelgrote
ondernemingen die tijdens de uitbreiding van de olievlek schade hadden opgelopen. De kosten van de
vervanging van beschadigde voorzieningen, de vernietiging van voorraden en de uitzonderlijke
financiële verliezen moeten voor steun in aanmerking komen. De steun betrof het deel dat niet door de
verzekering werd gedekt. Omdat zij de steun voor het herstel van de schade evenredig achtte, keurde de
Commissie de regeling goed op basis van artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag. De schade was
namelijk veroorzaakt door een natuurramp en het zinken van de olietanker vormde krachtens deze
bepaling een buitengewone gebeurtenis.

¥241∂ Beschikking van de Commissie van 16.12.1997 (PB C 146 van 12.5.1998).
¥242∂ Zaak C-54/2000 (ex NN/70) (PB C 44 van 10.2.2001).
¥243∂ Beschikking van de Commissie van 4.10.2000 (PB C 380 van 30.12.2000).
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D — Procedures

417. Sinds de procedureregels in Verordening (EG) nr. 659/1999 ¥244∂ van de Raad werden vastgelegd,
hebben de Commissie en het Hof van Justitie diverse mogelijkheden gehad om de procedurele rechten
van belanghebbenden, de terugbetalingsverplichting voor de lidstaten en de verplichting voor de
Commissie om in geval van klachten een procedure in te stellen, toe te passen en nader te specificeren.

1. Rechten van derden

418. Bij verschillende gelegenheden hebben derden gevraagd om inzage in het dossier van
staatssteunzaken. De Commissie heeft dat geweigerd omdat de lidstaat de wettelijke procedurepartij is.
Deze praktijk werd expliciet door het Gerecht van eerste aanleg bevestigd in de zaak Ufex tegen
Commissie ¥245∂.

419. In de zaak Comité d’entreprises de la Société française de production tegen Commissie ¥246∂

verwierp het Hof het beroep van de ondernemingsraad en de vakbond van de betreffende sector tegen een
beschikking van de Commissie. Deze beschikking hield in dat zij niet individueel werden geraakt in de
zin van artikel 173, lid 4, van het EG-Verdrag, omdat de beschikking niet rechtstreeks aan hen was
gericht. Wat betreft staatssteun kan een onderneming zich dus niet enkel op haar hoedanigheid van
concurrent van de begunstigde onderneming beroepen, maar moet zij bovendien aantonen dat zij, gezien
de mate van haar eventuele betrokkenheid bij de procedure en het belang van de inbreuk op haar
machtspositie, in een feitelijke situatie verkeert die haar op soortgelijke wijze individualiseert als de
begunstigde onderneming. Dat het hier ging om onderhandelaars over de sociale aspecten binnen het
bedrijf, had slechts weinig met het eigenlijke onderwerp te maken.

2. Terugvordering van steun

420. Tijdens het verslagjaar werd de Commissie gevraagd haar mening te geven over de vraag of er
terugvordering van onrechtmatige steun moet plaatsvinden als de begunstigde van de steun activa aan
een ander bedrijf verkoopt.

1) De afzonderlijke verkoop van activa: de Commissie stelde zich op het standpunt dat de verkopende
onderneming verplicht is de staatssteun terug te betalen, omdat zij in ruil voor de activa contant geld
krijgt waarmee zij de schuldeisers, inclusief de staat, kan terugbetalen.

2) Gevallen waarin de activa door een bloeiende onderneming worden verkocht: deze tweede groep
zaken betreft de verkoop van activa door een bloeiende onderneming om de economische activiteit
van het bedrijf te continueren. Er kunnen twee situaties worden onderscheiden: a) de koper neemt
enkele van de passiva van het eerstgenoemde bedrijf over. In dat geval zijn de schuldeisers, waarvan
de passiva worden overgedragen, bevoorrecht in relatie tot de terug te vorderen schuld; b) de activa
zijn het eigendom van beide partijen bij de transactie, dit wil zeggen de activa van het failliete
bedrijf worden overgenomen door zijn dochteronderneming of door een ander bedrijf dat mede-
eigenaar is. De Commissie volgde niet de doorgeeftheorie op grond waarvan het steunvoordeel aan
toekomstige eigenaars wordt doorgegeven, omdat over het algemeen een dergelijke overdracht niet

¥244∂ 22.3.1999 (PB L 83 van 27.3.1999).
¥245∂ HvJ EG van 14.11.2000, zaak T-613/97.
¥246∂ HvJ EG van 23.5.2000, zaak C-106/98 P.
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als gunstig wordt gezien wanneer de verkoop van activa tegen marktvoorwaarden plaatsvindt. De
Commissie was van oordeel dat de verkoop van de activa gepaard ging met een verplichting tot
terugvordering en daarmee behandelde zij de transactie op dezelfde wijze als een aandelenverkoop.
Op grond hiervan berust de verplichting tot terugbetaling van de staatssteun bij de kopende
onderneming. Omdat evenwel in het geval van een gezamenlijk eigendom van koper en verkoper
waarbij terugvordering van de begunstigde moederonderneming onmogelijk is, geen van de twee
mogelijke alternatieven om een eind aan de vervalsing te maken (terugvordering of herstel van de
marktvoorwaarden via liquidatie en de verkoop van de activa aan concurrenten), worden benut,
accepteert de Commissie niet dat de gevolgen van een negatieve beschikking via een dergelijke
bedrijvengroepconstructie kunnen worden vermeden.

421. De laatstgenoemde benadering werd gevolgd bij de zaken System Microelectronic Innovation
GmbH (SMI) ¥247∂ en CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) ¥248∂, waar de Commissie de Duitse
regering gelastte de steun van de opvolger terug te vorderen, omdat deze de werkelijke begunstigde van
de steun was. Dit bedrijf maakte namelijk gebruik van de activa van de failliete onderneming die op haar
beurt ook beter van de steun werd (surplus). In alle gevallen moest voorkomen worden dat Duitsland zich
zou onttrekken aan de gevolgen van de terugvorderingsbeschikking. Daarom besloot de Commissie haar
beschikking bij uitbreiding ook te laten gelden voor steunmaatregelen ten behoeve van elke andere
onderneming die de bedrijfsactiviteiten van de oorspronkelijke onderneming voortzet en daarbij
gebruikmaakt van de activa en/of de infrastructuur van de oorspronkelijke onderneming.

422. In de zaak Manufacture Corrézienne de Vêtements ¥249∂ leidde de Commissie ambtshalve een
procedure in ten aanzien van de subsidiëring van een onderneming in moeilijkheden. Omdat er geen
degelijk herstructureringsplan werd overgelegd, achtte de Commissie de steun onverenigbaar met het
EG-Verdrag en gelastte zij Frankrijk de steun van de failliete onderneming terug te vorderen.

¥247∂ Zaak C-45/97, beschikking van de Commissie van 11.4.2000 (PB L 238 van 22.9.2000).
¥248∂ Zaak C-42/98, beschikking van de Commissie van 21.6.2000 (PB L 318 van 22.11.2000).
¥249∂ Zaak C-29/99 (ex NN-20/99), beschikking van de Commissie van 21.6.2000 (PB L 293 van 22.11.2000).

Kader 7: staatssteun voor de Magefesa-groep — Terugvordering van steun

Voor het eerst bevestigde het Hof van Justitie (1) de analyse van de Commissie dat het gedrag van
overheidsinstanties jegens een onderneming die schulden heeft en niet langer aan haar
verplichtingen voldoet, gedrag dat hierin bestaat dat de onderneming haar activiteiten mag
voortzetten, onder bepaalde omstandigheden, zoals in het onderhavige geval, kan leiden tot de
conclusie dat de staatssteun onrechtmatig is.

In 1987 werd bij de Commissie een klacht ingediend over staatssteun ten behoeve van de
Spaanse Magefesa-groep. Bij beschikking van 20 december 1989 verklaarde de Commissie de
steunmaatregelen onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en gelastte zij de Spaanse
regering de steun terug te vorderen. Naar aanleiding van verscheidene klachten in 1997 over het
voordeel dat Magefesa had omdat het de ontvangen steun niet terugbetaalde, leidde de
Commissie een procedure in tegen de Magefesa-groep en haar wettelijke opvolger.

(1) HvJ EG, zaak C-480/98, Verenigd Koninkrijk tegen Commissie, nog niet gepubliceerd.
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3. Bescherming van legitieme verwachtingen

423. In de zaak betreffende Wet nr. 95/79 ¥250∂, waarbij een regeling werd ingesteld die afweek van de
normale insolventieprocedure, oordeelde de Commissie dat de regeling niet verenigbaar was met het EG-
Verdrag. Wat betreft de terugvordering van de steun die gedurende twintig jaar onrechtmatig aan ongeveer
500 ondernemingen was uitgekeerd, onderkende de Commissie dat de terugvorderingsbeschikking moest
stroken met het algemene beginsel van het Gemeenschapsrecht zoals verwoord in artikel 14, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999, namelijk de bescherming van de legitieme
verwachtingen die de Commissie in het verleden door haar houding bij zowel de Italiaanse regering als de
begunstigden had gewekt. Bijgevolg besloot de Commissie geen terugvordering te verlangen van de steun
die gedurende twintig jaar onrechtmatig was toegekend.

4. Niet-uitvoering van een eerdere beschikking van de Commissie

424. In de zaak Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) ¥251∂ was de Commissie van
mening dat Duitsland haar beschikking van 8 juli 1999 ¥252∂ betreffende kapitaalinjecties op gunstige
voorwaarden niet correct had uitgevoerd. De staatssteun in kwestie moest onmiddellijk van WestLB
worden teruggevorderd. De Duitse autoriteiten hadden diverse voorstellen gedaan met betrekking tot

Op 14 oktober 1998 verklaarde de Commissie dat de steun bestaande uit het niet betalen van
belastingen en sociale premies onrechtmatig was en zij gelastte de Spaanse regering opnieuw de
steun, inclusief rente, terug te vorderen.

Tegen deze terugvorderingsbeschikking stelde de Spaanse regering een procedure in bij het Hof
van Justitie. Zij bestreed dat er volgens de Spaanse wet geen verplichting bestaat op grond
waarvan een publieke schuldeiser om de faillietverklaring of de liquidatie van een onderneming
moet vragen om het verschuldigde geld te kunnen krijgen. Voorts had de Magefesa-groep geen
voordeel van de openbare middelen omdat de overheid de schulden niet kwijtschold en alle haar
ter beschikking staande wettelijke maatregelen had getroffen. In de procedure voor het Hof
beweerde de Commissie met klem dat de Spaanse autoriteiten niet alle wettelijke mogelijkheden
hadden benut om de schulden terug te vorderen. Hoewel de betreffende nationale wetgeving voor
alle ondernemingen gold en dus een algemene maatregel vormde, voerde de Commissie aan dat er
ook sprake kan zijn van een voordeel in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag wanneer
de overheid verzuimt in bepaalde gegeven omstandigheden de noodzakelijke maatregelen te
nemen. Hierdoor konden de bedrijven van de Magefesa-groep hun activiteiten voortzetten zonder
hun verplichtingen op het gebied van belastingen en sociale zekerheid na te komen.

Het Hof verwierp het beroep van Spanje omdat het bedrijf voordeel had van het feit dat de
Spaanse regering had nagelaten alle wettelijke maatregelen te treffen om de steun terug te
vorderen. De niet-betaling van belastingen en premies vormde onrechtmatige steun die
onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt, en Spanje moet de steun terugvorderen.

¥250∂ Zaak C-68/99 (ex NN-96/99), beschikking van de Commissie van 16.5.2000, nog niet gepubliceerd.
¥251∂ Beschikking van de Commissie van 11.4.2000 (PB C 211 van 22.7.2000).
¥252∂ PB L 150 van 23.6.2000.
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de vraag hoe de beschikking moest worden uitgevoerd. Al deze voorstellen bleken evenwel
ontoereikend te zijn.

425. Wat betreft de staatssteun in de vorm van speciale belastingkredieten, die werd toegekend aan
openbare koopvaardijscheepswerven die behoorden tot de openbare holding Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales ¥253∂, handelde Spanje, ondanks diverse aanmaningen, niet in overeenstemming
met de terugvorderingsbeschikking die in december 1999 aan het land was meegedeeld. De Commissie
besloot beide zaken naar het Europees Hof van Justitie te verwijzen.

5. Verplichting van de Commissie om de procedure in te leiden

426. In de zaak SIC tegen Commissie ¥254∂ wijst het Gerecht er eerst op dat, wanneer de Commissie een
gunstige beschikking geeft, zij slechts met het in artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag vermelde
vooronderzoek kan volstaan, als zij na een inleidend onderzoek ervan overtuigd is dat de steun
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. In het onderhavige geval had de Commissie in haar
brieven aan de lidstaat echter verscheidene malen haar ernstige twijfels geuit over de verenigbaarheid
van de steun met het EG-Verdrag. Op grond hiervan kwam het Gerecht tot de conclusie dat de
Commissie verplicht was de procedure van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag in te leiden. Wat betreft
de duur van het vooronderzoek naar niet-aangemelde steun, wees het Gerecht erop dat de Commissie te
gelegener tijd een zorgvuldig en onpartijdig onderzoek dient te verrichten wanneer belanghebbende
derden een klacht indienen, ook al hoeft de Commissie geen inleidend onderzoek naar de maatregelen in
kwestie uit te voeren binnen de periode van twee maanden als aangegeven in het arrest betreffende
Lorenz ¥255∂.

6. Verplichting tot vooraanmelding

427. In de zaak Franse regering tegen Commissie ¥256∂ legde het Hof uit dat artikel 88, lid 3, van het
EG-Verdrag niet simpelweg een aanmeldingsplicht bevat, maar een verplichting tot vooraanmelding.
Deze conclusie moet worden getrokken uit de opschortende werking van de laatste zin van dit lid.
Bijgevolg kunnen de verplichtingen, namelijk de aanmeldingsplicht en de tijdelijke opschorting van de
steunverlening, niet van elkaar worden losgekoppeld.

7. Overige Verdragsbepalingen

428. Het Hof wees erop dat uit de algemene opzet van het Verdrag duidelijk blijkt dat de procedure
van artikel 88 van het EG-Verdrag nooit mag leiden tot een uitkomst die in strijd is met de specifieke
Verdragsbepalingen. Derhalve kon de steunregeling inzake de Duitse inkomstenbelasting ¥257∂, waarvan
sommige voorwaarden niet stroken met andere Verdragsbepalingen, niet verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt worden verklaard. Hoewel rechtstreekse belastingheffing een zaak van de
lidstaten is, moeten zij hun bevoegdheden op dat terrein wel in overeenstemming met het
Gemeenschapsrecht uitoefenen. Bijgevolg kwam het Hof tot de conclusie dat, als een lidstaat, ook al is

¥253∂ Zaak C-3/99.
¥254∂ Arrest van het Gerecht van eerste aanleg, zaak T-46/97, 10.5.2000.
¥255∂ HvJ EG van 11.12.1973, zaak C-120/73, Jurispr. 1973, blz. 1471.
¥256∂ HvJ EG van 22.6.2000, zaak C-332/98.
¥257∂ HvJ EG van 19.9.2000, zaak C-156/98.
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dat indirect, een belastingvoordeel verschaft aan ondernemingen die hun zetel op zijn grondgebied
hebben, terwijl dit voordeel wordt geweigerd aan ondernemingen die hun zetel in een andere lidstaat
hebben, het verschil in behandeling tussen de beide categorieën ondernemingen in beginsel wordt
verboden door artikel 52 van het EG-Verdrag, mits de situatie in deze twee gevallen objectief gezien niet
verschilt. Hiervan is geen sprake als het gaat om een bedrijf dat in een andere lidstaat dan de
Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd en via een filiaal, kantoor of vaste inrichting economische
activiteiten in de nieuwe deelstaten verricht, een bedrijf dat niet het recht heeft van de betwiste maatregel
te profiteren, en een bedrijf dat zijn zetel op het Duitse grondgebied heeft en dat het betreffende
belastingvoordeel geniet.

E — Statistieken ¥258∂

¥258∂ De gegevens over 1999 werden herzien na de publicatie van het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999.
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IV — INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

A — Uitbreiding

1. Toetredingsonderhandelingen

429. Na de Europese Raad van Luxemburg van december 1997 werden in maart 1998 met de
Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Polen, Slovenië en Cyprus toetredingsonderhandelingen
geopend. De onderhandelingen over het hoofdstuk inzake de mededinging werden voor al deze
kandidaat-landen in de loop van 2000 voortgezet.

430. Na de Europese Raad van Helsinki in december 1999 werden in februari 2000 de
toetredingsonderhandelingen geopend met Malta, Slowakije, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije.
Het hoofdstuk inzake de mededinging werd onmiddellijk geopend voor Letland, Litouwen en Slowakije.
Voor Malta en Roemenië werd het hoofdstuk over de mededinging geopend in de herfst van 2000.

431. Uit de gemeenschappelijke onderhandelingsstandpunten van de EU wordt duidelijk dat, alvorens
de onderhandelingen over de mededinging voorlopig kunnen worden afgerond, drie elementen in de
kandidaat-landen aanwezig moeten zijn: i) het noodzakelijke wetgevende kader (voor antitrustzaken en
staatssteun); ii) de noodzakelijke administratieve capaciteit; en iii) een geloofwaardige toepassing van de
communautaire verworvenheden op het gebied van de mededinging.

Deze drie voorwaarden moeten ruim vóór de toetreding vervuld zijn. De kandidaat-landen moeten
aantonen dat hun ondernemingen en autoriteiten gewend zijn geraakt aan het werken in een omgeving
zoals die van de EU en dat zij derhalve klaar zijn om de concurrentiedruk op de interne markt aan te
kunnen.

432. De Raad Algemene Zaken van 4 december 2000 verwelkomde de „route” die was voorgesteld in
het document van de Commissie over de uitbreidingsstrategie. Volgens dit document dient de EU
prioritair gemeenschappelijke standpunten te bepalen, met name over verzoeken om overgangs-
maatregelen, in de tweede helft van 2001, voor een aantal hoofdstukken, met inbegrip van dat over het
mededingingsbeleid. De beschouwing van de Raad luidde als volgt: „… een belangrijk referentiekader
dat de verbintenis van de Unie weerspiegelt om harerzijds de problemen aan te pakken die voortvloeien
uit de onderhandelingen, met inbegrip van verzoeken om overgangsregelingen, en om onderhandelings-
posities aan te nemen betreffende de hoofdstukken van de communautaire verworvenheden, op basis van
een bepaald tijdschema, teneinde de verschillende hoofdstukken voorlopig af te sluiten wanneer de
voorwaarden eenmaal zijn vervuld”.

2. Voortgang in overeenstemming met de mededingingsregels

433. De Europese Commissie brengt periodiek verslag uit over de voortgang die elk van de
kandidaat-landen in de richting van toetreding heeft gerealiseerd. In de derde periodieke verslagen van de
tien geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE), Cyprus, Malta en Turkije, die door de
Europese Commissie in november 2000 werden goedgekeurd, wordt de vooruitgang beoordeeld die werd
geboekt sinds de vorige verslagen die de Europese Commissie in 1999 heeft overgelegd.

434. De resultaten op het gebied van antitrust en fusies zijn over het algemeen bevredigend, zowel op
wetgevend gebied als betreffende het scheppen van de noodzakelijke administratieve capaciteit. Alle
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kandidaat-landen hebben basisvoorschriften op het gebied van de mededinging aangenomen, waarbij zij
de belangrijkste elementen van artikel 81 en 82 van het EG-Verdrag hebben overgenomen, en de meeste
van hen hebben ook fusiecontrole tot stand gebracht. De oprichting van mededingingsautoriteiten is
tevens relatief snel en zonder al te veel controverse gebeurd.

435. De belangrijkste uitdaging voor de antitrustautoriteiten in de kandidaat-landen is thans de
toewijzing van hun middelen zodat zij prioriteit kunnen geven aan de handhaving van de regels inzake de
concurrentieverstorende gedragingen die de goede werking van de markten het meest verstoren, zoals
kartels, acquisities die leiden tot een monopolie, uitsluitingspraktijken door ondernemingen met een
machtspositie.

436. In tegenstelling tot de voortgang die op het gebied van het antitrustbeleid werd geboekt, is de
invoering van controle op staatssteun in de kandidaat-landen veel trager verlopen; zij riep meer
controverses op en bleek politiek gevoelig te zijn. De start van de toetredingsonderhandelingen heeft
bijgedragen tot een snellere invoering van de wettelijke en procedurele kaders voor de controle op
staatssteun. De werkelijke toepassing van de discipline op het gebied van staatssteun is evenwel over het
algemeen ver van bevredigend.

437. De meeste kandidaat-landen hebben nationale toezichthoudende autoriteiten op het gebied van
staatssteun opgericht. De Commissie heeft benadrukt dat deze autoriteiten daadwerkelijk de door gelijk
welke steunverlenende autoriteiten verstrekte nieuwe en bestaande staatssteun moeten controleren. Alle
nieuwe steunmaatregelen zouden voorafgaand bij de toezichthoudende autoriteiten moeten worden
aangemeld. Deze instanties moeten de bevoegdheid hebben om alle informatie in te winnen die nodig is
om de door gelijk welke steunverlenende autoriteiten verstrekte staatssteun te onderzoeken. Bovendien
moeten zij de bevoegdheid hebben om een onafhankelijk standpunt uit te brengen wat de
verenigbaarheid betreft van alle nieuwe steunmaatregelen met de Europaovereenkomsten, alvorens die
steun wordt toegekend. Niet alle toezichthoudende autoriteiten lijken evenwel momenteel op een
systematische basis over alle nieuwe steunmaatregelen informatie te ontvangen die hen in staat zou
stellen hun taak volwaardig uit te oefenen.

438. Om de nodige doorzichtigheid te waarborgen, moeten verschillende kandidaat-landen er nog
steeds voor zorgen dat zij omvangrijke inventarissen opstellen van de bestaande steun, die permanent
worden geactualiseerd. Daarnaast heeft de Commissie samengewerkt met de toezichthoudende
autoriteiten van de kandidaat-landen om ervoor te zorgen dat hun jaarlijkse verslagen inzake staatssteun
in overeenkomst zijn met de methode van het door de Commissie opgestelde overzicht van de
staatssteun.

439. De Commissie heeft de aandacht van verschillende kandidaat-landen gericht op de noodzaak om
ruim vóór de toetreding hun fiscalesteunstelsels, die vaak worden gebruikt om buitenlandse
investeringen aan te trekken, en hun staatssteunmaatregelen in de zogenaamde speciale economische
gebieden in overeenkomst te brengen met de communautaire verworvenheden.

3. Uitvoeringsbepalingen in het kader van de Europaovereenkomsten

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

441. Er zijn reeds voor negen LMOE uitvoeringsvoorschriften vastgesteld voor de mededingings-
bepalingen die van toepassing zijn op ondernemingen, met name Bulgarije ¥259∂, de Tsjechische
Republiek ¥260∂, Estland ¥261∂, Hongarije ¥262∂, Polen ¥263∂, Roemenië ¥264∂, de Slowaakse Republiek ¥265∂,
Litouwen ¥266∂ en Slovenië ¥267∂. Wat Letland betreft, heeft de Europese Commissie haar voorstel voor
uitvoeringsvoorschriften bij de Raad ingediend. De formulering van de uitvoeringsbepalingen is in
hoofdzaak dezelfde voor alle geassocieerde landen. Zij bevatten voornamelijk procedureregels, dit
wil zeggen regels betreffende de bevoegdheid om zaken te behandelen, procedures voor de
kennisgeving van zaken aan de andere partij, overleg, internationale courtoisie en de uitwisseling
van informatie. Met betrekking tot bepaalde grondwettelijke problemen inzake de toepassing van de
uitvoeringsbepalingen in Hongarije werden de besprekingen voortgezet teneinde de overblijvende
moeilijkheden uit de weg te proberen ruimen.

442. De Tsjechische Republiek is het enige geassocieerde land waar de uitvoeringsbepalingen inzake
staatssteun op dit moment van kracht zijn ¥268∂. De uitvoeringsbepalingen vormen een tweepijlerssysteem
voor de controle op staatssteun. Aan de zijde van de Gemeenschap beoordeelt de Europese Commissie de
verenigbaarheid van de door de EU-lidstaten toegekende staatssteun op basis van de communautaire
staatssteunregels. Aan de zijde van de Tsjechische Republiek moet de Tsjechische nationale
toezichthoudende autoriteit de bestaande en nieuwe door het land toegekende overheidssteun controleren
en evalueren op basis van dezelfde criteria als die welke voortvloeien uit de toepassing van de
communautaire staatssteunregels. De uitvoeringsbepalingen bevatten procedures voor overleg en
probleemoplossing, regels betreffende de doorzichtigheid (de Tsjechische Republiek dient een overzicht
van haar steunprogramma’s en individuele gevallen van steunverlening op te stellen en dit vervolgens
regelmatig bij te werken) en regels betreffende de onderlinge uitwisseling van informatie. Na
voorbereidende werkzaamheden in de Raad in 2000, wachten ontwerp-uitvoeringsbepalingen inzake
staatssteun op goedkeuring door de respectieve Associatieraden met Letland, Litouwen, Estland,
Bulgarije, Roemenië, Polen en Slovenië. De Europese Commissie heeft tevens bij de Raad haar voorstel
inzake uitvoeringsvoorschriften voor de Slowaakse Republiek ingediend.

4. Uitbreiding van de status van artikel 87, lid 3, onder a, 
in het kader van de Europaovereenkomsten

443. In de Europaovereenkomsten is bepaald dat de overheidssteun die verleend wordt door de
geassocieerde landen, wordt beoordeeld rekening houdend met het feit dat zij gedurende een vijfjarige
periode beschouwd worden als gebieden van de Gemeenschap zoals omschreven in artikel 87, lid 3,
onder a, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Na voorbereidende
werkzaamheden in de Raad hebben de Associatieraden EU-Bulgarije, EU-Litouwen, EU-Roemenië en

¥259∂ Besluit nr. 2/97 van de Associatieraad EU-Bulgarije van 7.10.1997 (PB L 15 van 21.1.1998).
¥260∂ Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 30.1.1996 (PB L 31 van 9.2.1996).
¥261∂ Besluit nr. 1/1999 van de Associatieraad EU-Estland van 28.4.1999 (PB L 144 van 9.6.1999).
¥262∂ Besluit nr. 2/96 van de Associatieraad EU-Hongarije van 6.11.1996 (PB L 295 van 20.11.1996).
¥263∂ Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad EU-Polen  van 16.7.1996 (PB L 208 van 17.8.1996).
¥264∂ Besluit nr. 1/1999 van de Associatieraad EU-Roemenië van 16.3.1999 (PB L 96 van 10.4.1999).
¥265∂ Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad EU-Slowakije van 15.8.1996 (PB L 295 van 20.11.1996).
¥266∂ Besluit nr. 4/1999 van de Associatieraad EU-Litouwen van 26.5.1999 (PB L 156 van 23.6.1999).
¥267∂ Besluit nr. 4/2000 van de Associatieraad EU-Slovenië van 21.12.2000 — nog niet gepubliceerd.
¥268∂ Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 24.6.1998 (PB L 195 van 11.7.1998).
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EU-Estland besloten deze status te verlengen voor een nieuwe periode van vijf jaar ¥269∂. Naar
verwachting zullen soortgelijke besluiten volgen van de respectieve Associatieraden met Letland, de
Tsjechische Republiek en Polen. De Europese Commissie heeft tevens haar voorstel inzake de
uitbreiding van de status van artikel 87, lid 3, onder a, voor Hongarije en Slowakije bij de Raad
ingediend. Voor Slovenië werd een ontwerp-voorstel opgesteld om door de Commissie te worden
aangenomen met het oog op de indiening ervan bij de Raad.

444. De Associatieraad voegt daaraan toe dat het geassocieerde land cijfers met betrekking tot het
BBP per inwoner op het niveau van NUTS II moet overleggen. De toezichthoudende autoriteit inzake
staatssteun van het geassocieerde land en de Europese Commissie zullen vervolgens gezamenlijk
beoordelen of de regio’s in aanmerking komen voor steun en welke de maximale steunintensiteiten zijn,
om de regionale steunkaart op te stellen op basis van de communautaire richtsnoeren betreffende
regionale steun. Vervolgens zal een gezamenlijk voorstel worden voorgelegd aan de Associatieraad, die
hierover een besluit zal nemen.

5. Technische bijstand aan de kandidaat-landen

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

446. De Europese Commissie heeft een pro-actief beleid gevoerd om haar contacten met de
mededingingsautoriteiten van de kandidaat-landen verder te intensiveren. De zesde jaarlijkse
mededingingsconferentie tussen kandidaat-landen en de Europese Commissie vond op 25 en
26 september plaats in Tallinn, Estland. De delegaties bestonden uit hoge ambtenaren van de respectieve
mededingings- en staatssteunautoriteiten. De jaarlijkse conferentie fungeert als een platform voor de
uitwisseling van meningen en ervaringen. Tijdens de conferentie worden ook beroepsmatig nieuwe
contacten gelegd en de bestaande versterkt tussen ambtenaren die voor het mededingingsbeleid
verantwoordelijk zijn. De conferentie van dit jaar was gericht op de toepassingspraktijken en het belang
van een daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de antitrust- en staatssteunregels.

447. DG Concurrentie organiseerde in 2000 opnieuw verschillende bilaterale bijeenkomsten met de
mededingings- en staatssteunautoriteiten van de kandidaat-landen. Op deskundigenniveau vonden
technische besprekingen plaats betreffende de aanpassing van de antitrustwetgeving, institutionele
opbouw en rechtshandhaving. Soortgelijke bijeenkomsten vonden ook plaats betreffende de aanpassing
van de wetgevingen op het gebied van staatssteun, het oprichten van toezichthoudende autoriteiten voor
staatssteun en specifieke staatssteunkwesties, zoals het opstellen van de jaarlijkse verslagen over
staatssteun, regionale steunkaarten, de staatssteunaspecten bij investeringsstimulansen en speciale
economische zones, en de beoordeling van individuele gevallen in gevoelige sectoren.

¥269∂ Besluit nr. 1/2000 van de Associatieraad EU-Bulgarije van 28.2.2000 (PB L 144 van 17.6.2000);
Besluit nr. 2/2000 van de Associatieraad EU-Roemenië van 17.7.2000 (PB L 230 van 12.9.2000);
Besluit nr. 2/2000 van de Associatieraad EU-Litouwen van 24.7.2000 (PB L 199 van 5.10.2000);
Besluit nr. 3/2000 van de Associatieraad EU-Estland van 1.12.2000 (PB L 21 van 23.1.2001).
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6. Turkije

448. Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije, houdende tenuitvoerlegging van de laatste fase van
de douane-unie tussen de Gemeenschap en Turkije, en artikel 7 van de Vrijhandelsovereenkomst tussen
Turkije en de EGKS vereisen de goedkeuring van regels voor de invoering van de mededingingsvoorschriften.
Na overleg met de lidstaten werden dergelijke regels formeel aan de Turkse regering voorgesteld en
vervolgens op deskundigenniveau besproken door de delegaties van beide partijen. In een eerste gezamenlijke
lezing van de ontwerp-tekst werd aanzienlijke vooruitgang geboekt en de paar resterende vraagstukken zullen
in de nabije toekomst worden opgelost, waardoor de voorschriften op tijd zullen kunnen worden aangenomen.

B — Bilaterale samenwerking

1. Verenigde Staten

449. De Commissie stelt ieder jaar een gedetailleerd verslag aan de Raad en het Europees Parlement op
over haar samenwerkingsactiviteiten met de Verenigde Staten krachtens de samenwerkingsovereenkomst
van 1991 ¥270∂ en de overeenkomst inzake positieve internationale courtoisie van 1998 ¥271∂. Het laatste
verslag bestrijkt de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 ¥272∂. Het verslag van 2000 zal
in de loop van 2001 worden gepubliceerd.

450. In 2000 heeft de Commissie in een steeds groter aantal zaken haar nauwe samenwerking met de
Antitrust Division van het ministerie van Justitie (DoJ) en de Federal Trade Commission (FTC) van de
Verenigde Staten voortgezet. De trend in de richting van de globalisatie van markten ging dit jaar in een
versneld tempo door, zoals duidelijk wordt geïllustreerd door het recordaantal en de omvang van de
transnationale fusies: in het jaar 2000 werd een beduidende stijging genoteerd van het aantal transacties
die zowel bij de Commissie als bij de antitrustinstellingen van de Verenigde Staten werden aangemeld.
De bilaterale samenwerking was bijzonder intensief met betrekking tot deze fusies met een wereldwijde
dimensie. De besprekingen tussen de Europese en Amerikaanse diensten hebben de neiging zich toe te
spitsen op kwesties zoals de omschrijving van de markten, de vermoedelijke invloed op de mededinging
van een transactie op de betrokken markten en de waarde van de door de fuserende partijen voorgestelde
oplossingen.

451. Onderzoeken waarbij er sprake was van nauwe trans-Atlantische samenwerking werden onder
meer ingesteld in de concentratiezaken Alcoa/Reynolds, MCI Worldcom/Sprint, Novartis/AstraZeneca,
Boeing/Hughes, AOL/Time Warner en Time Warner/EMI. De Commissie werkte tevens hecht samen met
haar pendanten in de Verenigde Staten voor een aantal onderzoeken in zaken die geen concentratie
vormden, bijvoorbeeld de respectieve onderzoeken van de Commissie en de FTC inzake de oprichting
van de gezamenlijke „business to business”-onderneming Covisint tussen de producenten van
reserveonderdelen voor auto’s. De zaakgerelateerde samenwerking tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten wordt nader besproken in het hoofdstuk over de concentratiecontrole in dit verslag en

¥270∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de
toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95 van 27.4.1995, zoals gewijzigd in PB L 131 van 15.6.1995).

¥271∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de
toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun mededingingswetgeving
(PB L 173 van 18.6.1998).

¥272∂ Goedgekeurd op 4 oktober 2000, COM(2000) 618 def.; zie het verslag over het mededingingsbeleid 1999, blz. 319 tot en
met 332.
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in het 6e verslag aan de Raad en het Europees Parlement voor 2000, dat in de loop van 2001 zal worden
gepubliceerd.

452. In het kader van de samenwerking tussen de Commissie en het DoJ in de zaak MCI Worldcom/
Sprint heeft een ambtenaar van de Commissie voor het eerst deelgenomen aan een bijeenkomst op hoog
niveau („pitch meeting”) tussen het DoJ en de fuserende partijen; dergelijke bijeenkomsten worden over
het algemeen gehouden kort voordat de Amerikaanse autoriteiten beslissen om al dan niet een
voorgenomen fusie te blokkeren. Vertegenwoordigers van zowel het DoJ als de FTC hebben reeds
deelgenomen aan mondelinge hoorzittingen in een aantal zaken van de Commissie waarbij aanzienlijke
Amerikaanse belangen in het spel waren ¥273∂. In 1999 was de Commissie administratieve regelingen
overeengekomen met het DoJ en de FTC betreffende de wederzijdse deelname, in bepaalde fasen van de
procedure, in individuele gevallen met betrekking tot de toepassing van hun respectieve
mededingingsregels. De regelingen maken het mogelijk dat aan een verzoek om deelname aan een
hoorzitting of bijeenkomst in bepaalde gevallen tegemoet kan worden gekomen, afhankelijk van de
bevestiging of afdoende garanties of afspraken met betrekking tot de geheimhouding en het gebruik van
gegevens zijn gewaarborgd. Deelname is uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de
personen die zijn betrokken bij de handhavingsprocedure in een van de rechtsgebieden en de regelingen
beperken op geen enkele wijze de rechten van die personen.

453. De eerste zaak die werd ingeleid op basis van een verzoek om positieve internationale courtoisie,
werd gesloten in de loop van het jaar. In juli 2000 besloot de Europese Commissie het onderzoek wegens
vermeende discriminatie van Air France tegen SABRE, een Amerikaans computerreservatiesysteem
(CRS) te beëindigen, nadat de Franse luchtvaartmaatschappij een code van goed gedrag had aanvaard
waarbij SABRE op gelijke voet werd geplaatst als het CRS Amadeus, waarvan zij zelf gedeeltelijk
eigenaar is, alsook andere CRS’s. Het onderzoek was ingeleid na een klacht die oorspronkelijk bij het
DoJ was ingediend, volgens welke verschillende luchtvaartmaatschappijen die verbonden waren met
Amadeus (met inbegrip van Air France, Iberia, Lufthansa en SAS) misbruik hadden gemaakt van hun
machtspositie op hun respectieve markten. Het DoJ had voor het eerst een beroep gedaan op het
instrument „positieve internationale courtoisie” dat is opgenomen  in de overeenkomst van 1991 inzake
samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van de mededinging ¥274∂ (een instrument dat
vervolgens verder werd uitgewerkt in de overeenkomst van 1998 inzake positieve internationale
courtoisie), en had de Commissie verzocht de beweringen in het licht van de mededingingsregels van de
EU te onderzoeken. Op grond van de positieve internationale courtoisie kunnen de Amerikaanse
antitrustautoriteiten de Commissie verzoeken een onderzoek in te stellen naar vermeende
concurrentiebeperkende gedragingen die plaatsvinden in Europa, en vice versa. Dit was de eerste (en tot
nu toe enige) keer dat een dergelijk verzoek werd gedaan krachtens een van beide voornoemde
overeenkomsten.

454. In de loop van 2000 hebben talrijke bilaterale contacten plaatsgevonden tussen de Commissie en
de betrokken Amerikaanse autoriteiten: in juni bracht commissaris Monti een eerste, uitgebreid officieel
bezoek aan Washington in zijn hoedanigheid als de voor concurrentie bevoegde commissaris, en hij
gebruikte die gelegenheid om onder meer belangrijke leden van de Amerikaanse regering en het congres
te ontmoeten; de jaarlijkse bilaterale bijeenkomst tussen de Commissie, het DoJ en de FTC vond in juli
plaats in Washington; voorts werden in de loop van het jaar bijeenkomsten gehouden tussen de
Commissie en het Amerikaanse Department of Transportation, de Amerikaanse Federal

¥273∂ Vertegenwoordigers van de DoJ en FTC woonden in 2000 verschillende mondelinge hoorzittingen van de EU bij
(TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, Worldcom MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds).

¥274∂ Zie artikel V.2.
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Communications Commission en de Amerikaanse Federal Maritime Commission (die alle een bepaalde
verantwoordelijkheid hebben voor het beheer van concurrentiekwesties in hun respectieve sectoren).

455. In 1999 kwamen de Commissie, het DoJ en de FTC overeen een werkgroep op te richten met als
doel een intensievere trans-Atlantische samenwerking op het gebied van de fusiecontrole. De
belangrijkste taken van de werkgroep waren: 1) het verrichten van een grondige studie naar de aanpak
van respectievelijk de EU en de VS voor het vaststellen en uitvoeren van corrigerende maatregelen (in
het bijzonder afstoting) en naar het houden van toezicht op de nakoming van de maatregelen na de fusie;
en 2) het bestuderen van de verdere convergentie van de analyse/methodologie in fusiezaken die in beide
jurisdicties worden behandeld, met name met betrekking tot de aanpak van respectievelijk de EU en de
VS van oligopolie/collectieve machtsposities. De werkgroep concentreerde zich in de loop van 2000
vooral op het vaststellen van corrigerende maatregelen, en haar werkzaamheden op dat gebied zijn bijna
voltooid. Zij waren bijzonder nuttig in de context van de voorbereiding van de mededeling van de
Commissie betreffende corrigerende maatregelen in fusiegevallen, die werd goedgekeurd in
december ¥275∂. De werkgroep EU/VS zal volgend jaar oligopolistische machtsposities bestuderen.

2. Canada

456. In juni 1999 werd de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de mededinging tussen de
Europese Gemeenschappen en de Canadese regering ¥276∂ van kracht. 2000 was het eerste volledige jaar
waarin de overeenkomst ten uitvoer werd gelegd, en geconcludeerd kan worden dat zij heeft bijgedragen
tot een aanzienlijke verbetering van het samenwerkingsniveau tussen de Europese Gemeenschappen en
Canada op het gebied van de handhaving van hun respectieve mededingingsregels. Een stijgend aantal
zaken waarbij zowel de EU als Canada betrokken zijn, wordt door de mededingingsautoriteiten aan beide
zijden onderzocht. Het eerste verslag had betrekking op de periode juni 1999 tot december 1999 ¥277∂. Het
verslag voor 2000 zal in de loop van 2001 worden gepubliceerd.

457. De contacten tussen de Europese Commissie en haar Canadese tegenhanger, het Canadian
Competition Bureau, waren veelvuldig en vruchtbaar. De besprekingen hadden zowel betrekking op
zaakgerelateerde kwesties als op meer algemene beleidskwesties. Beide autoriteiten hebben zich
bijvoorbeeld gebogen over de beoordeling van fusies op mondiaal niveau die bij beide autoriteiten
werden aangemeld, maar ook over een aantal wetgevingshervormingen die in beide rechtsgebieden
worden voorgesteld of ingevoerd.

458. In het bijzonder moeten worden vermeld de trilaterale teleconferenties tussen de EU, de VS en
Canada in de zaak Dow Chemical/Union Carbide, en een trilaterale bijeenkomst tussen de EU, de VS en
Canada in Washington in het kader van de procedure in de concentratiezaak Alcoa/Reynolds.

3. Japan

459. Op de jaarlijkse bilaterale bijeenkomst van de Commissie en de Japanse Fair Trade Commission
in Tokio op 28 en 29 oktober 1999, heeft de delegatie van de Commissie te kennen gegeven de bilaterale

¥275∂ Zie ook deel II.C van dit verslag.
¥276∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van Canada betreffende de toepassing van hun

mededingingsrecht (PB L 175 van 10.7.1993, blz. 50 tot en met 60).
¥277∂ Verslag COM(2000) 645 def., aangenomen op 13 oktober 2000. Zie ook het verslag over het mededingingsbeleid 1999,

blz. 333 tot en met 335.
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betrekkingen met Japan op het gebied van de mededinging te willen verstevigen. Beide partijen hebben
derhalve de mogelijkheid onderzocht om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten die vergelijkbaar is
met die welke bestaat tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (1991) en Canada (1998), en met
de overeenkomst tussen de VS en Japan (1999).

460. De Commissie heeft intensieve, informele verkennende gesprekken met Japan gevoerd en
vastgesteld dat er wederzijdse interesse bestond in de versterking van de bilaterale samenwerking op het
gebied van de mededinging. Op 8 juni verkreeg de Commissie een onderhandelingsmandaat van de Raad
waardoor zij twee uitgebreide formele onderhandelingsrondes met de Japanse autoriteiten kon aanvatten
op 13 en 14 juni en op 3 en 4 juli 2000. Beide delegaties slaagden erin een oplossing te vinden voor alle
kwesties, in het bijzonder de bepalingen betreffende het gebruik, het openbaar maken en de bescherming
van vertrouwelijke informatie en het meedelen van informatie door de Commissie aan de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten die betrokken zijn bij de samenwerking tussen de EU en Japan.

461. Op 11 juli liet de werkgroep van de Raad zich positief uit over de onderhandelde tekst. Derhalve
kon op de top EU/Japan, op 19 juli in Tokio, worden aangekondigd dat beide partijen „een wederzijdse
overeenkomst over wezenlijke elementen van hun voorgenomen samenwerkingsovereenkomst op het
gebied van de mededinging” hadden bereikt. De overeenkomst zal naar verwachting in de loop van 2001
worden gesloten.

462. De ontwerp-overeenkomst heeft in het bijzonder betrekking op de uitwisseling van informatie,
maar er wordt niet afgeweken van de regels inzake vertrouwelijkheid die zijn opgenomen in de
verordeningen betreffende de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Zij omvat
bepalingen inzake mededelingen door de Commissie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken
lidstaten, teneinde deze autoriteiten in kennis te stellen van aanmeldingen en andere informatie in
verband met de samenwerking en de coördinatie van activiteiten voor de toepassing van de wetgeving in
het kader van de voorgenomen overeenkomst tussen de Commissie en Japan. Er zijn tevens bepalingen
opgenomen om de praktische samenwerking tussen de Commissie en de Japanse mededingingsautoriteit
te organiseren, alsook voor de coördinatie van hun handhavend optreden. Ten slotte behelst de
overeenkomst bepalingen betreffende de principes van negatieve en positieve internationale courtoisie.

463. Naast de talrijke bijeenkomsten en officiële contacten tussen de Commissie en de Japanse
autoriteiten in het kader van de onderhandelingen over de overeenkomst, vond op 24 november de
jaarlijkse bilaterale bijeenkomst tussen de Commissie en de Japanse Fair Trade Commission plaats in
Brussel.

464. De Commissie stelde een nieuwe lijst op van voorstellen voor verdere deregulering in Japan. De
lijst omvat een aantal voorstellen op het gebied van de mededinging. Deze voorstellen werden naar voren
gebracht in het kader van de dialoog tussen de EU en Japan over de hervorming van de regelgeving, en
als antwoord op het verzoek om opmerkingen van buitenlandse regeringen in het kader van de
herziening, op 30 maart 1999, van het driejarige programma voor de bevordering van de deregulering.

4. Overige OESO-landen en de EER

465. In de loop van 2000 heeft de Commissie samengewerkt met de mededingingsautoriteiten van
verschillende andere OESO-landen, met name met Australië, Zwitserland, Noorwegen en Korea. Deze
contacten betroffen zowel zaakgerelateerde als meer algemene kwesties inzake het mededingingsbeleid.
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466. In de loop van het jaar zette de Commissie tevens haar nauwe samenwerking voort met de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, de instantie die namens Noorwegen, IJsland en Liechtenstein
verantwoordelijk is voor de toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte.

5. Middellandse-Zeelanden

467. Alleen de Euro-mediterrane overeenkomsten die werden gesloten tussen de EU en Marokko,
Tunesië en Israël zijn van kracht. Wat de andere Euro-mediterrane overeenkomsten betreft: die met
Jordanië werd nog niet geratificeerd, maar de onderhandelingen met Egypte werden afgerond en de
overeenkomst werd in januari 2001 geparafeerd. Over de interim-overeenkomst met de Palestijnse
Autoriteit zal nog een laatste maal opnieuw worden onderhandeld. Met Libanon en Syrië hebben
onderhandelingsbijeenkomsten plaatsgevonden met het oog op de heractivering van het Middellandse-
Zeebeleid. In alle overeenkomsten die werden gesloten of voorgenomen zijn, voorzien de mededingings-
bepalingen in verbintenissen om het concurrentiebeleid van deze landen meer af te stemmen op de
communautaire regelingen. Het DG Concurrentie heeft eveneens deelgenomen aan een eerste
mededingingsseminar in Marokko.

6. Latijns-Amerika

468. Het in de overeenkomst tussen de Europese Unie en Mexico opgenomen mechanisme voor
samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten is in juli in werking getreden. Het voorziet in een
uitwisseling van informatie, de coördinatie van bepaalde activiteiten, het onderzoek van
concurrentiebeperkend gedrag op het grondgebied van een van de partijen ten nadele van de belangen
van de andere partij, en er is een bepaling over de technische samenwerking. Zo zorgt dit mechanisme
voor een betere doorzichtigheid van de zaken betreffende overeenkomsten tussen ondernemingen,
misbruiken van een machtspositie of concentraties.

469. Er hebben onderhandelingen tussen de Europese Unie, Mercosur en Chili plaatsgevonden voor
de liberalisatie van het handelsverkeer. Nadat de doelstellingen van de onderhandelingen en de
organisatie van de werkzaamheden waren vastgesteld, werd het onderwerp concurrentie onderzocht door
de technische groep 3. Dit heeft ten doel dat bij de toepassing van de concurrentieregels van de partijen
garanties worden gegeven voor een soortgelijke behandeling van de ondernemingen op het grondgebied
van beide partijen. Op die wijze zal het mogelijk zijn om samenwerkings- en coördinatiemechanismen in
te stellen tussen de respectieve mededingingsautoriteiten.

470. Voor de Andes-gemeenschap werd een project opgesteld door het DG Buitenlandse betrekkingen
met voorstellen voor technische samenwerking. Dit project wordt onderzocht door de SCR en de groep
ALA-ontwikkelingslanden van de Raad, voordat de procedure in 2001 zal worden ingeleid, waarvoor het
DG Concurrentie zijn ervaring ter beschikking stelt.

471. In de loop van het jaar werden informatieactiviteiten over het communautaire beleid
voortgezet, op rechtstreekse wijze alsmede via het „Boletín Latinoamericano de Competencia” en er
werd steun verleend voor het Latijns-Amerikaanse seminarie inzake concurrentie van de Unctad in
Costa Rica.
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7. Rusland, de Oekraïne, Moldavië en de andere nieuwe onafhankelijke staten (NOS)

472. De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO’s) die de Europese Unie heeft gesloten
met Rusland, de Oekraïne, Moldavië en de meeste van de andere voormalige sovjetrepublieken bevatten —
in meerdere of mindere mate — een toezegging van deze landen om hun wetgeving op het gebied van de
mededinging en staatssteun aan te passen aan die van de Gemeenschap. Het voorbije jaar werd enige
vooruitgang geboekt met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de PSO’s EU-Rusland, EU-Oekraïne en
EU-Moldavië. In het bijzonder de Oekraïne en Moldavië hebben de Commissie in kennis gesteld van
activiteiten die zij ondernemen om te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de overeenkomsten.
Daarnaast wordt ook een aantal Tacis-projecten opgezet en gepland voor het komende jaar, met als doel
relevante knowhow te verschaffen. De Commissie nam actief deel aan internationale conferenties die
georganiseerd werden door de Oekraïense en Russische mededingingsautoriteiten, in respectievelijk Kiev
en Moskou.

473. Er zijn intensieve contacten geweest tussen de Commissie en vertegenwoordigers van de
Russische Federatie, in het bijzonder met het ministerie voor het Antimonopoliebeleid, in het kader van
de nakoming van de uit de PSO voortvloeiende verplichtingen van dit land op het gebied van de
staatssteuncontrole. In productieve bijeenkomsten hebben de Russische vertegenwoordigers de
Commissie op de hoogte gesteld van de vorderingen bij een Russisch wetsontwerp inzake de oprichting
van een toezichthoudende autoriteit voor staatssteun. Daarmee wordt voldaan aan de in artikel 53 van de
PSO opgenomen verplichting volgens welke de partijen gezamenlijk categorieën en regels moeten
vaststellen voor staatssteun die een verstorende invloed heeft op de handel en de concurrentie tussen de
Europese Gemeenschappen en de Russische Federatie.

C — Multilaterale samenwerking

1. WTO: handels- en mededingingsbeleid

474. De werkgroep van de WTO die zich bezighoudt met de wisselwerking tussen het handels- en het
mededingingsbeleid is in 2000 drie keer bijeengekomen (15 en 16 juni, 2 en 3 oktober en 21 november).
Op de bijeenkomst in juni gaf de Commissie een gedetailleerde presentatie van de voordelen van het
toekomstige kader voor ontwikkelingslanden (dat hun hervormingen op het gebied van de economie en
de regelgeving zou vervolledigen en hen in staat zou stellen de internationale concurrentiebeperkende
praktijken aan te pakken die hun ontwikkeling beperken) en boog zij zich over hun belangrijkste punten
van zorg (de noodzaak van een soepele en geleidelijke invoering van het kader, van een versterkte en
gecoördineerde technische bijstand, en van steun om de nodige capaciteit op te bouwen om op zinvolle
wijze deel te nemen aan internationale samenwerkingsactiviteiten op het gebied van de concurrentie).

475. Op de bijeenkomst in oktober heeft de Commissie haar standpunt in een meer acceptabele vorm
voorgesteld aan haar handelspartners, in het bijzonder de Verenigde Staten en de ontwikkelingslanden,
teneinde de noodzakelijke allianties te sluiten en de inspanningen te versterken om een kader voor
mededingingsregels in de WTO tot stand te brengen.

476. De onderhandelingen over de handel en de concurrentie in het kader van de WTO dienen
realistisch te zijn en in een eerste fase gericht te zijn op wat kan worden bereikt in de context van een
korte mondiale onderhandelingsronde. Die onderhandelingen dienen derhalve beperkt te blijven tot drie
kwesties die op dit moment voldoende rijp lijken te zijn: kernbeginselen over de binnenlandse
mededingingswetgeving en -politiek, basisvoorwaarden voor samenwerking, en de integratie van
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ontwikkelingsaspecten in een multilateraal kader voor de mededinging. Binnen de WTO zal een comité
voor het mededingingsbeleid worden opgericht om dit basiskader te beheren. Bijkomende inspanningen
zullen nog nodig zijn om op lange termijn de opleidings- en analytische werkzaamheden over
complexere concurrentievraagstukken te verdiepen.

477. Op de bijeenkomst in november heeft de werkgroep zijn verslag aan de Algemene Raad van
2000 herzien en aangenomen ¥278∂.

2. OESO

478. De Commissie bleef een actieve rol spelen bij de werkzaamheden van het Committee of
Competition Law and Policy van de OESO, in het bijzonder bij de rondetafelgesprekken en de
werkgroepbijeenkomsten die in 2000 werden georganiseerd (concurrentie in de farmaceutische industrie,
fusies bij de financiële diensten, allianties en fusies van luchtvaartmaatschappijen, programma’s inzake
clementie, concurrentie in de aardgasindustrie, gemeenschappelijke ondernemingen, elektronische
handel, openbare en particuliere mechanismen voor het beslechten van geschillen, concurrentie in het
wegvervoer).

3. Unctad

479. De Commissie heeft actief deelgenomen aan de vierde conferentie van de Verenigde Naties voor
de herziening van de op multilateraal niveau overeengekomen billijke bedrijfsprincipes en de regels voor
de controle op restrictieve bedrijfspraktijken („RBP Review”) die plaatsvond in Genève van 24 tot en
met 29 september. De resolutie die werd aangenomen voorziet in de voortzetting van de jaarlijkse
bijeenkomsten van de intergouvernementele groep van mededingingsexperten („IGE”) en bevat een
oproep om een aantal kwesties te behandelen, zoals samenwerking op het gebied van
concentratiecontrole en de relatie tussen het mededingingsbeleid en de intellectuele-eigendomsrechten.
Voorts wordt het secretariaat van de Unctad in de resolutie verzocht een aantal kwesties te blijven
onderzoeken, met inbegrip van de concentratiecontrole, de voordelen van het mededingingsrecht voor de
consumenten en om bij te dragen aan de bestrijding van de armoede, en de relatie tussen concurrentie en
buitenlandse investeringen. Ten slotte wordt de Unctad verzocht de mogelijkheden te bestuderen om
eventuele internationale overeenkomsten op het gebied van de mededinging toe te passen in
ontwikkelingslanden.

480. De Unctad heeft zich over het algemeen positief opgesteld ten aanzien van het voorstel van de
Europese Gemeenschap met betrekking tot de handel en de mededinging in de WTO; zij heeft
gesuggereerd dat de huidige ideeën van de Europese Gemeenschap over soepelheid en de geleidelijkheid
voor de ontwikkelingslanden een stap in de goede richting zouden kunnen zijn indien de andere landen
het daarmee eens zijn.

4. Internationaal Forum inzake mededinging

481. De voortschrijdende internationalisering van onze economieën vormt een belangrijke uitdaging
voor de mededingingsautoriteiten in de gehele wereld. Om deze uitdaging aan te nemen, heeft de

¥278∂ Verslag (2000) van de werkgroep over de wisselwerking tussen het handels- en mededingingsbeleid aan de Algemene
Raad, WT/WGTCP/4 van 30 november 2000.
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Commissie haar bilaterale betrekkingen met de mededingingsautoriteiten van de belangrijkste
handelspartners van de EU versterkt. Maar, zoals de EU en haar lidstaten reeds sinds enige tijd hebben
erkend, hebben bilaterale betrekkingen hun beperkingen: een multilaterale aanpak is ook noodzakelijk,
met name door te blijven streven naar een multilateraal kader voor het mededingingsrecht in de WTO.

482. Terzelfder tijd heeft commissaris Monti tijdens een voordracht die hij gaf in het Universitair
Instituut in Fiesole ¥279∂, voorgesteld een „Internationaal Mededingingsforum” met ruime basis op te
richten, om te voldoen aan de behoefte aan een knooppunt voor discussie tussen de verantwoordelijken
voor de ontwikkeling en het beheer van het mededingingsbeleid in de gehele wereld. Vandaag hebben
meer dan 80 landen in een of andere vorm een wetgevend kader voor de concurrentie aangenomen, welk
kader in vele gevallen pas de laatste tien jaar werd ingevoerd, en er zijn er nog meer te verwachten. Er
bestaat duidelijk behoefte aan een globaal forum waarin ervaringen betreffende alle elementen van het
mededingingsbeleid (in verband met materiële kwesties, procedures en uitvoering) kunnen worden
uitgewisseld en besproken.

483. De uiteindelijke doelstelling zou zijn om een maximale convergentie en consensus tussen de
deelnemers te bereiken, door middel van een dialoog en de uitwisseling van ervaringen op het gebied van
het toepassingsbeleid en de praktijk. De consensus moet het resultaat zijn van een gezamenlijke
verstandhouding over de beste manier om belangrijke economische problemen alsook de
toepassingskwesties aan te pakken. Commissaris Monti heeft zijn voornemen kenbaar gemaakt om in de
loop van het jaar 2001 een voortrekkersrol te spelen voor dit initiatief.

¥279∂ Zie persbericht van de Commissie IP/00/1230 van 27 oktober 2000.
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V — VOORUITZICHTEN VOOR 2001

1. Wet- en regelgevende activiteiten

484. Aangezien de markten zich zowel binnen de EU als op wereldvlak integreren, is het van vitaal
belang dat deze evolutie wordt weerspiegeld in zowel de procedurele als de inhoudelijke regels van de
Gemeenschap. Het DG Concurrentie zal daarom werk blijven maken van de herziening van de
procedurele en inhoudelijke regels voor de tenuitvoerlegging van de artikelen 81 en 82.

Voorstel voor een nieuwe verordening voor de uitvoering 
van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag

485. In het jaar 2001 zullen de werkzaamheden met betrekking tot het voorstel van de Commissie
voor een nieuwe verordening met het oog op de tenuitvoerlegging van de artikelen 81 en 82 van het
EG-Verdrag ¥280∂ in het kader van de Raad worden voortgezet onder het Zweedse en het Belgische
voorzitterschap. Verwacht wordt dat de gedetailleerde werkzaamheden op deskundigenniveau de
mogelijkheid zullen bieden om een diepgaand vooruitgangsverslag voor te leggen aan de Raad
Industriezaken in de tweede helft van het Zweeds voorzitterschap. Het Europees Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité zullen het voorstel in de eerste helft van het jaar 2001 verder
bekijken. De werkzaamheden met betrekking tot de voorgestelde verordening in de andere
instellingen zullen door de Commissie worden aangevuld door middel van het voorbereiden van
eerste ontwerpen van verschillende toekomstige mededelingen ter begeleiding van de nieuwe
verordening.

Verticale overeenkomsten

486. Verordening (EG) nr. 240/96 bevat de voorwaarden voor de groepsvrijstelling in het kader van
overeenkomsten voor technologieoverdracht die octrooi- en knowhowvergunningen omvatten.
Overeenkomstig artikel 12 moet de Commissie een tussentijds verslag opstellen over de tenuit-
voerlegging van die verordening tegen het einde van het vierde jaar na de inwerkingtreding ervan. Op
basis van bedoeld verslag moet de Commissie beoordelen of de geldende regels moeten worden
aangepast, vooral dan in het licht van de recente beleidshervormingen op het gebied van verticale
afspraken en horizontale samenwerkingsovereenkomsten. De Commissie is voornemens haar evalua-
tieverslag vóór eind 2001 te publiceren.

Groepsvrijstellingsverordening inzake motorvoertuigendistributie

487. De Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 1475/95 inzake motorvoertuigendistributie loopt op
30 september 2002 af. De Commissie zal verder werken aan de voorbereiding van het stelsel voor
motorvoertuigendistributie, en wel op basis van het evaluatieverslag van november 2000 en de reacties
daarop.

De minimis-mededeling

488. De Commissie is voornemens haar huidige de minimis-mededeling ¥281∂ vóór eind 2001 te herzien.
Deze bevat de overeenkomsten die de Commissie als minder belangrijk beschouwt en die niet hoeven te

¥280∂ COM(2000) 582 — PB C 365 E van 19.12.2000.
¥281∂ PB C 372 van 9.12.1997.
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worden vastgesteld in het kader van artikel 81, lid 1. Het doel van de herziening is te bewerkstelligen dat
er een samenhang ontstaat tussen de de minimis-mededeling en de onlangs goedgekeurde groepsvrijstel-
lingsverordeningen voor verticale en horizontale overeenkomsten ¥282∂. Het ligt in de bedoeling een
ontwerp-tekst in het PB te publiceren voor openbare raadpleging vóór de zomer.

Raadadviseur-auditeur

489. Een herziening van de opdracht van de Raadadviseur-auditeur zal in de eerste helft van het jaar
2001 door de Commissie moeten worden goedgekeurd.

2. Toezicht

490. Het belangrijkste deel van de werkzaamheden van de Commissie met het oog op de handhaving
van antitrustregels zal er blijven in bestaan concrete gevallen te behandelen. Een en ander zal blijvende
inspanningen inhouden om verder te blijven bouwen op de reeds goede samenwerking met de nationale
instanties op het gebied van mededinging en regelgeving. Hoge prioriteit zal daarbij worden gegeven aan
de ernstige inbreuken op mededinging, in het bijzonder misbruik van machtspositie en kartels.
Bovendien zal bijzondere aandacht worden besteed aan de markten die recentelijk werden geliberaliseerd
of waarvan de liberalisatie aan de gang is, zoals op het gebied van energie, luchtvervoer, telecom en post,
zulks om te bereiken dat voormalige monopolisten geen misbruik meer maken van hun traditionele
positie of samenspannen om die positie te handhaven of te versterken.

Kartels

491. Om te komen tot meer doeltreffendheid bij zowel opsporing als behandeling van kartelgevallen,
heeft de Commissie in 1996 een clementieregeling aangenomen („Mededeling betreffende het niet-
opleggen of verminderen van geldboeten inzake mededingingsregelingen” ¥283∂). Uit de ervaring is
gebleken dat deze werkwijze heeft geleid tot een aanzienlijke toeneming van het aantal kartels die
werden ontdekt en bestraft. Bedoelde regeling zal verder tot ontwikkeling worden gebracht om in dat
verband tot meer doeltreffendheid te komen, en zo nodig zal de mededeling van 1996 worden bijgewerkt
en herzien in de loop van het jaar 2001.

492. Toegang tot het dossier is een van de voornaamste procedurele garanties ter bescherming van het
recht van de verdediger. Teneinde rekening te houden met de ervaringen die tot dusverre werden
opgedaan met de mededeling van de Commissie inzake de interne procedureregels voor de behandeling
van verzoeken om toegang tot een dossier ¥284∂ — alsook met het oog op de aanpassing van deze
mededeling aan de recente jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg — zal in 2001 worden
overgegaan tot een herziening van de mededeling.

Liberalisatie

493. Liberalisatie is een essentiële doelstelling van het communautair mededingingsbeleid. Het moet
worden beschouwd als een ruim concept, te weten de totstandbrenging en instandhouding van een
eerlijke en onbeperkte toegang tot de markt in zeer gereguleerde sectoren of sectoren waarvoor
bijzondere of exclusieve rechten gelden. In het algemeen moeten alle maatregelen met het oog op de

¥282∂ GVV 2790/1999, GVV 2658/2000 en GVV 2659/2000.
¥283∂ PB C 207 van 18.7.1996.
¥284∂ PB C 23 van 23.1.1997.
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instandhouding van de mededinging specifieke liberalisatie-inspanningen schragen om te
bewerkstelligen dat een en ander de consument ten goede komt.

494. In de telecommunicatiesector zijn thans alle nationale markten geliberaliseerd. Het tempo
waarbij een daadwerkelijke mededinging wordt bereikt, verschilt evenwel in hoge mate tussen lidstaten
en markten. Drie belangrijke kwesties zullen van invloed zijn op de ontwikkeling van deze bedrijfstak.

— De gevestigde ondernemingen bevinden zich nog steeds in een positie van „de facto monopolie” op
de plaatselijke telefoonmarkt met een marktaandeel van bijna 100 % in alle lidstaten. De Commissie
zal er derhalve voor zorgen dat het plaatselijke net wordt losgekoppeld, en wel door ernaar te streven
dat toegang mogelijk wordt, en dat vertragingstactieken door de gevestigde ondernemingen worden
vermeden naast verstoorde prijssituaties.

— Mededinging op de mobiele markt bleef hoofdzakelijk beperkt tot de nationale kleinhandelsmarkt,
ook al zijn onlangs nieuwe pan-Europese ondernemingen gestart. Er blijven problemen bestaan in
verband met toegang tot en gespreksafgifte bij mobiele netwerken en roaminglasten. De Commissie
kan derhalve procedures inleiden tegen afzonderlijke ondernemingen.

— De verspreiding van Internet binnen de Unie moet worden aangemoedigd. Dit moet worden
gerealiseerd door ervoor te zorgen dat de prijzen van geleasde lijnen in heel Europa aanzienlijk
worden verlaagd en dat Internet een open medium blijft.

495. In de postsector zijn er verschillende klachten dat de gevestigde ondernemingen die van een
gereserveerd gebied gebruik kunnen maken, concurreren op markten die voor concurrentie openstaan,
zonder dat de bijkomende kosten worden gedekt van het aanbieden van competitieve dienstverlening.
Particuliere bedrijven zijn erover bezorgd dat gevestigde ondernemingen met hen concurreren zonder
kosten op te leggen op een wijze die voor concurrerende markten moet gelden (kruissubsidiëring). De
Commissie zal het nodige doen om deze problemen op te lossen, met name door het vaststellen van de
kostenmaat die een gevestigde onderneming dient te dekken wanneer zij toetreedt tot competitieve
markten (de „minimumprijs”). Indien de betrokken kosten niet worden gedekt door de inkomsten van de
gevestigde onderneming op de competitieve markt, moet de Commissie de nodige maatregelen nemen.
In dit verband kan een onderzoek van de op het gereserveerde gebied toepasselijke prijzen in bepaalde
gevallen nodig zijn.

496. Wat het luchtvervoer betreft, zal de Commissie een definitief standpunt innemen inzake
belangrijke EU- en trans-Atlantische overeenkomsten. De Commissie zal ook overgaan tot een brede
raadpleging van onbepaalde duur inzake mogelijke mededingingbeperkende effecten van de huidige
raadplegingen inzake het passagierstarief binnen het kader van de IATA. Deze alomvattende regelingen
vallen onder de Groepsvrijstellingsverordening (EEG) nr. 1617/93 van de Commissie, die op 30 juni
2001 afloopt.

497. Naast de verdere liberalisatie die nodig is voor de hierboven bedoelde traditioneel
gereserveerde terreinen, moet er tevens voor worden gezorgd dat de totstandbrenging van een enkele
markt in bepaalde nieuwe sectoren, die traditioneel niet voor mededinging openstonden, niet wordt
ondermijnd door mededingingsbeperkende praktijken. Dit is het geval met afvalbeheer, zoals
recycleren van verpakkingsmateriaal. De toepassing van de mededingingsregels op deze nieuwe
markten is erop gericht te bewerkstelligen dat zij openstaan, en dat op dat gebied wordt geconcurreerd
binnen een kader waarbij een hoog niveau van milieubescherming wordt beoogd.



148 XXXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2001) 694 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

3. Concentraties

498. Op het gebied van controle op concentraties zal de prioriteit van de Commissie voor 2001 erin
bestaan verder te werken aan de herziening van de concentratieverordening in aansluiting op het verslag
van de Commissie aan de Raad dienaangaande van juni 2000. De resultaten van het bredere
feitenonderzoek dat gericht was op drempels en verwijzingen, en waarmee na bedoeld verslag werd
gestart, zullen worden geanalyseerd tezamen met een andere mogelijke herziening in de loop van het jaar
2001. Het ligt in de bedoeling om in de loop van dit jaar een formeel raadplegingsdocument uit te geven
waarin de conclusies en aanbevelingen van de Commissie voor wijzigingen worden uiteengezet.

499. Verder gaat de Commissie ervan uit dat zij in de loop van dit jaar haar werkzaamheden kan
afronden met betrekking tot de herziening van de bestaande mededeling inzake nevenrestricties
(PB C 203 van 14.8.1990), en wel met het oog op meer duidelijkheid en transparantie van de draagwijdte
en de strekking ervan. De Commissie zal ook verder werken aan de voorbereiding van een nieuwe
mededeling om duidelijkheid te verschaffen omtrent het concept en de behandeling van collectieve
machtspositie in het kader van de concentratieverordening. Wat de discussies met de VS betreft, wordt
ervan uitgegaan dat deze zullen worden voortgezet op basis van twee samenwerkingsprojecten, te weten
een met betrekking tot oplossingen, en een ander samenwerkingsproject in verband met collectieve
machtspositie, terwijl verdere samenwerkingsgebieden zullen worden onderzocht in het kader van het
mondiaal mededingingsinitiatief (Global Competition Initiative).

500. De Commissie is ook voornemens om haar interne werkmethoden nader te bekijken. Daarbij zal
het gaan om interne richtsnoeren om de doeltreffendheid van verbintenissen te garanderen, alsook om
een standaardtekst voor beheersopdrachten en een systeem van elektronische controle op de naleving
door de partijen van hun aangegane verbintenissen. Daarnaast zal de Commissie haar methodologie met
het oog op het opsporen van feiten bij onderzoek naar concentraties verbeteren door het opstellen van
interne richtsnoeren met betrekking tot verzoeken om informatie en gestandaardiseerde brieven
overeenkomstig artikel 11 van de concentratieverordening.

4. Staatssteun

501. Staatssteun blijft dalen als percentage van het BBP, doch individuele sectoren en ondernemingen
die positief staan tegenover steun, blijven nog steeds in aantal te hoog. Daarom zullen de inspanningen
worden voortgezet ter vermindering van de mededingingsverstoringen in de EU die worden veroorzaakt
door maatregelen inzake nationale steun, met inbegrip van de voortzetting van het strenge beleid inzake
de terugbetaling van illegale en onverenigbare steun en een beter toezicht op de naleving van de
voorwaarden en verplichtingen die door de Commissie zijn opgelegd in het kader van haar besluiten
inzake staatssteun. Bijzondere nadruk zal worden gelegd op de verbetering van de doorzichtigheid door
middel van de geleidelijke totstandbrenging van een publiek toegankelijk register van staatssteun en een
scorebord inzake staatssteun. Door deze grotere doorzichtigheid moet meer druk op de lidstaten worden
uitgeoefend om de omvang van de staatssteun te verminderen.

502. Wat de horizontale kwesties betreft, zal de Commissie haar inspanningen voortzetten om het
regelgevend raamwerk te hervormen met het oog op het stroomlijnen van haar procedures, en om zich de
mogelijkheid te geven om haar hulpmiddelen te concentreren op de belangrijkste onderwerpen. Een en
ander omvat onder meer de herziening van verschillende raamwerken en richtsnoeren die in de loop van het
jaar 2001 aflopen, of die moeten worden bijgewerkt, in het bijzonder het communautair raamwerk met
betrekking tot steun voor onderzoek en ontwikkeling, het multisectoraal raamwerk voor regionale steun
voor grote investeringsprojecten, alsook de richtsnoeren met betrekking tot werkgelegenheidssteun. In
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aansluiting op het verzoek van de lidstaten dat werd gedaan tijdens de informele Ecofin-bijeenkomst in
september 2000 in Versailles, is de Commissie ook voornemens de toepassing van staatssteunregels te
verduidelijken op maatregelen in verband met financiering van risicokapitaal.

5. Internationale activiteiten

503. In internationaal verband zal de Commissie haar tweeledig beleid blijven voortzetten ter
verbetering van de bilaterale samenwerking met haar externe tegenhangers, terwijl zij tegelijkertijd zal
blijven zoeken naar mogelijkheden voor meer multilaterale samenwerking. Wat het eerste betreft, zal de
Commissie ervoor trachten te zorgen dat een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Japan
totstandkomt, waarbij wordt voorzien in samenwerking tussen de Commissie en de Japanse Fair Trade
Commission. Bedoelde overeenkomst zal in de loop van het jaar 2001 moeten worden ondertekend, en
daarbij zal ook de mogelijkheid worden onderzocht van onderhandelingen over een sluiting van verdere
samenwerkingsovereenkomsten met derde landen. Wat de multilaterale initiatieven betreft, zal de
Commissie blijven streven naar de totstandbrenging van een WTO-wetgevingsraamwerk op
mededingingsvlak, waarbij in de eerste plaats moet worden gegarandeerd dat het betrokken onderwerp
wordt geplaatst op de agenda van de volgende ronde van handelsbesprekingen. Ondertussen zal
bijzondere prioriteit worden verleend aan de ontwikkeling van een Internationaal Mededingingsforum
(International Competition Forum), zoals in het jaar 2000 werd voorgesteld door commissaris Monti.

504. Door de goedkeuring van het uitbreidingsstrategiedocument en de zogenoemde „routebeschrijving”
door de Europese Raad van Nice, treedt de uitbreiding van de Europese Unie in een cruciale fase. De
hoofdprioriteit van de Commissie in 2001 zal erin bestaan de rechtshandhaving in de kandidaat-lidstaten te
beoordelen, met inbegrip van het onderzoek van een aantal testcases, en dit zowel op antitrustgebied als op het
gebied van staatssteun, en wel om na te gaan of het mogelijk zal zijn voorlopig het mededingingshoofdstuk
met de kandidaat-lidstaten voor het einde van het jaar 2001 af te sluiten.
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BIJLAGE — IN HET VERSLAG ONDERZOCHTE ZAKEN

1. Artikelen 81, 82 en 86

2. Controle op concentraties

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer
Aéroports de Paris (ADP) PB L 230 van 18.8.1998 188
B&W Loudspeaker Ltd IP/00/1418, 6.12.2000 215
Callahan Invest Limited Baden-Württemberg IP/00/905, 2.8.2000 164
Callahan Invest Limited Nordrhein-Westfalen IP/00/637, 20.6.2000 164
CECED PB L 187 van 26.7.2000 96
Deutsche Post AG — Interception
of Cross-border Mail IP/00/562, 31.5.2000 174
FEFC PB L 268 van 20.10.2000 74
FETTCSA PB L 268 van 20.10.2000 74
Gedragscode van het EPI PB L 106 van 23.4.1999 224
Gevoegde zaken UPS/Deutsche Post AG 
en DVPT/Deutsche Post AG IP/00/919, 8.8.2000 175
Groupement des Cartes Bancaires 205
JCB Service IP/00/1526, 21.12.2000 94
Kirch/BSkyB PB C 110 van 15.4.2000 217
Landingsrechten IP/00/874, 27.7.2000 185
Lufthansa en SAS IP/00/1159, 13.10.2000 181
Lysine IP/00/589, 7.6.2000 78
Microsoft/Telewest PB C 94 van 1.4.2000 217
Nieuwe postdiensten in Italië IP/00/1522, 21.12.2000 177
Opel IP/00/1028, 20.9.2000 106
Qualiflyer 180
SABRE IP/00/835, 25.7.2000 191 en 453
Soda Ash cartel IP/00/1449, 13.12.2000 88
Solvay en ICI PB L 187 van 26.7.2000 101
Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport IP/00/1352, 23.11.2000 220
Unisource PB L 52 van 22.2.2001 161
Vodafone, Vivendi en Canal+ IP/00/821, 24.7.2000 167

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer
Air Liquide/BOC IP/00/46, 18.1.2000 266
Alcoa/Reynolds IP/00/424, 4.5.2000 265 en 451 en 458
America Online Inc (AOL)/Time Warner IP/00/1145, 11.10.2000 251 en 451
AstraZeneca en Novartis IP/00/844, 26.7.2000 247 en 451
Boeing/Hughes IP/00/1067, 27.9.2000 451
Bosch/Rexroth IP/00/1457, 13.12.2000 274
BSCH/A. Champalimaud IP/99/533, 20.7.1999

IP/99/610, 3.8.1999
IP/99/669, 9.9.1999
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3. Steunmaatregelen van de staten

IP/99/749, 13.10.1999
IP/99/773, 20.10.1999
IP/99/774, 20.10.1999
IP/99/818, 3.11.1999
IP/00/21, 12.1.2000
IP/00/296, 27.3.2000 288

Framatome SA/Siemens/Cogema/JV IP/00/1414, 6.12.2000 246
Generali/INA IP/00/29, 13.1.2000 278
MCI WorldCom/Sprint IP/00/668, 28.6.2000 Kader 6 en 451
Mitsubishi Heavy Industries PB L 4 van 9.1.2001 287
Outokumpu/Avesta Sheffield IP/00/613, 13.6.2000 262
Rexam/American National Can IP/00/814, 20.7.2000 265
Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos SA
en Holderbank/Cimpo IP/00/1338, 22.11.2000 288
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Eiland Corsica 378
Électricité de France IP/00/370, 11.4.2000 306
Engagements de développement de la formation 
en France PB C 284 van 7.10.2000 334
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Indonesië — Ontwikkelingshulp PB C 101 van 8.4.2000 356
Italiaanse banken en bankiersstichtingen PB C 44 van 10.2.2001 414
Italiaanse provincie Bolzano 390
Italiaanse regio Piemonte 390
ITEA-programma PB C 284 van 7.10.2000 327
Kahla Porzellan GmbH in Duitsland IP/00/1305, 15.11.2000 311 en 341
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Lintra PB C 278 van 30.9.2000 342
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154 XXXe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2001) 694 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) PB L 238 van 22.9.2000 421
Tasq PB L 272 van 25.10.2000 308
Tax Credit in het VK PB C 162 van 10.6.2000 327
Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP) 380
Tubacex PB L 52 van 22.2.2001 312
UK’s tonnage tax regime PB C 258 van 9.9.2000 394
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Zeer efficiënte centrales met gas- en stoomturbine PB C 37 van 3.2.2001 339
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Zweeds programma inzake 
socialezekerheidsbijdragen IP/00/1510, 21.12.2000 348
Zweeds programma ter verlaging van de 
inkomstenbelastingbasis voor in het buitenland 
aangeworven deskundigen PB C 284 van 7.10.2000 321
Zweeds staatssteunprogramma voor opleiding 
zeevarenden PB C 258 van 9.9.2000 393
Zweeds steunplan ter verbetering van het milieu 
binnen gebouwen PB L 295 van 23.11.2000 336 en 411
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Mededeling aan de lezer
Het volgende „Verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese
Unie” (deel twee) bevat geen samenvattingen van zaken die reeds zijn beschreven in het
„XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000” (deel één) — waar nodig zijn
verwijzingen verstrekt. Meer inlichtingen over afzonderlijke zaken vindt u op de website
van DG Concurrentie: http://europa.eu.int/comm/competition/ index_nl.html.
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I — MEDEDINGINGSBEPERKENDE AFSPRAKEN: 
ARTIKELEN 81, 82 EN 86 VAN HET EG-VERDRAG 
— ARTIKEL 65 VAN HET EGKS-VERDRAG

A — Samenvatting van zaken

1. Verboden

1.1. Horizontale overeenkomsten

Het lysinekartel (zaak COMP/F3/36.545)

Op 7 juni 2000 heeft de Commissie een beschikking gegeven waarbij vijf fabrikanten van synthetische
lysine een boete van in totaal 110 miljoen euro werd opgelegd omdat zij een mondiaal kartel
exploiteerden dat als doel had verkoopprijzen en -quota vast te stellen en informatie over hun
omzetgrootte uit te wisselen (zie ook deel I, punten 78-87).

FETTCSA (zaak IV/34.018)

De Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA) werd op 5 maart 1991
gesloten en trad in werking op 4 juni 1991. De FETTCSA werd ontbonden in 1994. De FETTCSA had
betrekking op toeslagen die werden toegepast op de basisvervoerprijs voor zeevracht. Kosten en
toeslagen kunnen een belangrijk deel van de totale vervoerskosten voor bevrachten vormen.

De partijen bij de FETTCSA waren de leden van de lijnvaartconferentie Far Eastern Freight Conference
(FEFC) en hun grootste niet bij de conferentie aangesloten concurrenten. De partijen bij de FETTCSA
waren hoofdzakelijk dezelfde als bij de Europe Asia Trades Agreement (EATA), die in 1999 bij een
beschikking van de Commissie werd verboden (1). De partijen bij de FETTCSA hadden samen een
marktaandeel van meer dan 80 %.

In het kader van de FETTCSA bespraken de bedrijven mogelijke manieren om hun handelspraktijken
betreffende lasten en toeslagen op elkaar af te stemmen. Dit leidde tot de afspraak geen kortingen toe te
staan op de gepubliceerde tarieven voor kosten en toeslagen. Die afspraak vormde een inbreuk op het
kartelverbod van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. In haar beschikking verwerpt de Commissie het
argument van de bedrijven dat de FETTCSA slechts een „technische overeenkomst” was die op grond
van de mededingingsregels voor scheepsvervoersdiensten is toegestaan (2).

Krachtens de mededingingsregels voor scheepsvervoersdiensten vallen lijnvaartconferenties onder een
vrijstelling van het kartelverbod van artikel 81, lid 1 (3). Uit hoofde van de vrijstelling mogen leden van
deze conferenties zeevervoerstarieven vaststellen mits zij aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen
voldoen. Als lijnvaartconferentie maken de FEFC-leden ook afspraken over de hoogte van de kosten en
toeslagen die het voorwerp uitmaakten van de FETTCSA. De beschikking van de Commissie in de

¥1∂ Beschikking van de Commissie van 30 april 1999 (Europe Asia Trades Agreement) (PB L 193 van 26.7.1999, blz. 23);
persmededeling IP/99/313 van 10 mei 1999. 

¥2∂ Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 4056/86.
¥3∂ Artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4056/86.
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FETTCSA-zaak betreft de uitbreiding van de prijsstellingsactiviteiten van de FEFC-lijnvaartmaat-
schappijen tot niet bij de conferentie aangesloten lijnvaartmaatschappijen.

De Commissie heeft de boeten berekend op basis van de door haar bekendgemaakte richtsnoeren voor de
berekening van geldboeten (4). Een horizontale prijsovereenkomst tussen concurrenten met een groot
marktaandeel moet normaal gesproken worden beschouwd als een „zeer ernstige” inbreuk waarvoor elk
bedrijf een boete van 20 miljoen euro of meer wordt opgelegd. In dit geval diende de inbreuk echter als
„ernstig” te worden beschouwd en moest het basisniveau van de boete (voor het grootste bedrijf) aan de
onderkant komen te liggen van de schaal van 1 miljoen euro tot 20 miljoen euro die gebruikelijk is voor
„ernstige” boeten. De reden hiervoor is dat een afspraak om niet tot een tariefsverlaging over te gaan als
minder ernstig wordt beschouwd dan het daadwerkelijk vaststellen van prijzen. Voorts kan de
Commissie niet aantonen wat de effecten van de inbreuk op de werkelijke prijsniveaus zijn geweest en
lijken eventuele schadelijke gevolgen van de inbreuk in ieder geval van korte duur te zijn geweest.

In overeenstemming met vorige beschikkingen op dit gebied verdeelde de Commissie de bedrijven
naargelang hun grootte in vier groepen. Alle bedrijven binnen een groep moesten dezelfde boete betalen.

De Commissie heeft besloten de boeten te verlagen om de volgende redenen. Ten eerste: hoewel de
FETTCSA-overeenkomst pas werd ontbonden nadat de bedrijven in 1994 een mededeling van de punten
van bezwaar hadden ontvangen, heeft de Commissie er nota van genomen dat er geen bijeenkomsten
meer werden belegd nadat haar directoraat-generaal Concurrentie de bedrijven in 1992 een
waarschuwingsbrief had gestuurd. Ten tweede hebben de partijen in bepaalde opzichten met de
Commissie samengewerkt. Dit rechtvaardigt, zij het in beperkte mate, een verlaging van de boeten
krachtens de mededeling van de Commissie betreffende het niet opleggen of verminderen van
geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen. Ten derde heeft de Commissie de
jurisprudentie van het Hof van Justitie in aanmerking genomen en bij de berekening van de hoogte van
de boeten rekening gehouden met de aanzienlijke duur van de procedure.

De boeten voor de bedrijven in elk van de vier groepen bedroegen uiteindelijk 134 000 euro,
368 000 euro, 620 000 euro en 836 000 euro. Twee van de bedrijven die bij de inbreuk waren betrokken,
gingen naderhand een fusie aan. Het bedrijf dat daaruit ontstond, kreeg een boete van 1 240 000 euro, de
som van de boeten voor zijn voorgangers.

1.2. Verticale overeenkomsten

Opel (zaak COMP/36.653)

Op 20 september 2000 heeft de Europese Commissie besloten een boete van 43 miljoen euro op te leggen
aan Opel Nederland BV, de Nederlandse importeur van motorvoertuigen van het merk Opel, en aan de
moedermaatschappij General Motors Nederland BV. Beide bedrijven hadden namelijk tussen september
1996 en januari 1998 de export verhinderd van nieuwe auto’s bestemd voor eindgebruikers in andere
lidstaten (5).

De procedure tegen Opel Nederland BV begon in december 1996, toen de Commissie verificaties
verrichtte naar aanleiding van inlichtingen die verstrekt waren door afnemers die in Nederland auto’s

¥4∂ Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten (PB C 9 van 14.1.1998). 
¥5∂ Beschikking van 20 september 2000 (PB L 59 van 28 februari 2001); persmededeling IP/00/1028 van 20 september 2000.

Op 1 december 2000 heeft Opel tegen de beschikking van de Commissie beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste
aanleg van de Europese Gemeenschappen (zaak T-368/00).
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tegen lagere prijzen wilden kopen. Bij deze verificaties, die plaatsvonden bij Opel Nederland BV en een
Opeldealer, is gebleken dat Opel Nederland BV vanwege de grote vraag naar exportauto’s van afnemers
uit andere lidstaten vanaf eind augustus/begin september 1996 een algemene strategie heeft ontworpen
en gevolgd die op 26 september 1996 formeel door de directie van Opel Nederland BV werd
goedgekeurd. Deze strategie omvatte drie onderdelen en was bedoeld om de verkoop van auto’s aan
buitenlandse afnemers, inclusief eindgebruikers, door dealers te verhinderen en/of te beperken.
Opgemerkt zij dat de prijzen van nieuwe auto’s in Nederland voor belasting over het algemeen
aanzienlijk lager liggen dan in andere lidstaten, zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (6).

Ten eerste betrof het instructies die rechtstreeks door de District Managers Sales van Opel Nederland BV
aan enkele exporterende dealers waren gegeven, en later ontvangen toezeggingen van een aantal van
deze distributeurs dat zij alle verkoop bestemd voor de export zouden staken. Hierdoor kon de importeur
er zeker van zijn dat de export sterk zou worden teruggebracht.

Ten tweede was de exporterende dealers meegedeeld dat ze slechts een beperkt aantal auto’s zouden
ontvangen. Deze beperking was bedoeld om hen ertoe aan te zetten de voor de export bestemde verkopen
te verlagen ten gunste van de verkoop in Nederland.

Ten slotte had Opel Nederland BV tussen oktober 1996 en januari 1998 een aantal verkoopcampagnes
gelanceerd, waarbij duidelijk werd gemaakt dat dealers die hun voertuigen aan eindgebruikers in het
buitenland verkochten, geen omzetpremie zouden ontvangen. Deze premies vormen doorgaans een
belangrijk deel van de winst die een dealer op de verkoop van nieuwe auto’s maakt.

Het geheel van de door Opel Nederland BV getroffen maatregelen vormt een inbreuk op de bepalingen
van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Dit artikel verbiedt alle overeenkomsten tussen ondernemingen
die de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of tot gevolg hebben dat
de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Bijgevolg is de
Commissie van oordeel dat deze maatregelen een zeer ernstige inbreuk op de mededingingsregels
vormen, een inbreuk die bewust heeft plaatsgevonden en zeventien maanden duurde. Verordening
(EG) nr. 1475/95 van de Commissie betreffende de distributie van motorvoertuigen (7) verbiedt
autofabrikanten en hun importeurs direct of indirect de vrijheid van eindgebruikers, gevolmachtigde
tussenpersonen of dealers van hun eigen distributienetwerk te beperken om nieuwe motorvoertuigen in
de lidstaat van hun keuze te kopen. Deze verordening biedt Europese consumenten aldus de waarborg dat
zij een auto kunnen kopen waar dat voor hen het voordeligst is. Hiertoe kunnen consumenten ook een
beroep doen op de diensten van een gevolmachtigd tussenpersoon.

Bij de vaststelling van de boete heeft de Commissie in aanmerking genomen dat de maatregelen van
Opel Nederland BV ten doel hadden te voorkomen dat consumenten van de voordelen van de interne
markt konden profiteren.

¥6∂ Zie bijvoorbeeld de persmededeling van de Commissie (IP/00/781) van 13 juli 2000 betreffende het verslag over de
autoprijzen in de Europese Unie.

¥7∂ PB L 145 van 29.6.1995. Zie ook het verslag ter beoordeling van de toepassing van genoemde verordening, dat op
15 november 2000 door de Commissie werd goedgekeurd en dat te vinden is op de Internetpagina van het directoraat-
generaal Concurrentie (http://europa.eu.int/comm/competition/car).
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JCB (zaak COMP/F1/35.918)

Op 21 december 2000 heeft de Commissie een beschikking gegeven waarin zij tot de slotsom komt dat
JCB Service, dat de zeggenschap heeft over de bedrijven van de JC Bamford Groep, inbreuk heeft
gemaakt op artikel 81 van het EG-Verdrag en waarin zij krachtens artikel 15, lid 2, van Verordening
nr. 17 van de Raad een boete oplegt (8). De inbreuken zijn het gevolg van de tenuitvoerlegging van
overeenkomsten en praktijken die beogen nationale markten in diverse lidstaten (UK, F, I, IRL) af te
schermen binnen het officiële distributienetwerk van de grondverzetmachines van JCB. Dit netwerk
omvat circa 140 erkende distributeurs in de EG. Het marktaandeel van de JCB Groep in de EG bedraagt
13 % als gekeken wordt naar alle machines en circa 45 % wat betreft lepelschopladers.

De beperkende overeenkomsten en praktijken die tussen 1988 en 1998 afzonderlijk of gezamenlijk
werden uitgevoerd, behelzen instructies aan erkende distributeurs met als doel de verkoop buiten
aangewezen gebieden tegen te gaan, restricties op de onderlinge inkoop van machines door distributeurs
in verschillende lidstaten, stelsels van bonussen en tarieven waardoor de verkoop buiten het eigen
grondgebied minder aantrekkelijk wordt, en de gemeenschappelijke vaststelling van de prijzen en
voorwaarden voor de wederverkoop. Aan de voorwaarden voor een vrijstelling wordt duidelijk niet
voldaan, noch door toepassing van de relevante groepsvrijstellingsverordeningen van de Commissie
(Verordening (EEG) nr. 1983/83 inzake alleenverkoop of (EG) nr. 2790/1999 inzake verticale
beperkingen, die de eerstgenoemde heeft vervangen) noch door individuele vrijstelling. Met name is
kopers de mogelijkheid ontnomen te profiteren van aanmerkelijke prijsverschillen voor dezelfde
apparatuur in de verschillende lidstaten. Er werd een boete opgelegd van 36,6 miljoen euro en de
inbreuken werden aangemerkt als zijnde zeer ernstig en van lange duur. Deze beschikking maakt
opnieuw duidelijk dat de Commissie voor de harde lijn kiest als het gaat om inbreuken op verticale
overeenkomsten die beogen de interne markt te verdelen met alle nadelen van dien voor de distributeurs
en, uiteindelijk, de consument.

Nathan (zaak COMP/F1/36.516)

Op 5 juli 2000 heeft de Commissie een beschikking inzake een inbreuk gegeven in een procedure uit
hoofde van artikel 81 van het EG-Verdrag (9). In de beschikking constateert de Commissie dat de Franse
onderneming Éditions Nathan en haar Belgische distributeur Bricolux SA hebben gehandeld in strijd met
artikel 81 door overeenkomsten te sluiten waarin de distributie binnen de Gemeenschap wordt geregeld
van het educatieve materiaal dat Éditions Nathan vervaardigt en dat door crèches, scholen en
vrijetijdscentra wordt gekocht. De Commissie had een onderzoek ingesteld op verzoek van de Franse
autoriteiten, die vermoedden dat er sprake was van beperkende overeenkomsten in de sector. De inbreuk
bestond hoofdzakelijk in belemmeringen voor de parallelhandel tussen de lidstaten, met name België,
Frankrijk, Italië en Zweden, en de vaststelling van prijsniveaus en handelsvoorwaarden voor de
wederverkoop. Hierdoor werden scholen en, indirect, de ouders van kinderen en belastingbetalers
benadeeld voorzover zij niet dezelfde, goedkopere producten uit andere lidstaten konden aanschaffen.

Aan Éditions Nathan en Bricolux SA zijn boeten opgelegd omdat bewezen was dat zij de beperkende
overeenkomst hadden uitgevoerd. Hoewel de boeten laag waren, vooral vanwege de loyale medewerking
van de partijen tijdens de procedure, laat de beschikking duidelijk zien dat de Commissie bij de
toepassing van haar nieuwe beleid inzake verticale beperkingen geen restricties tolereert die de interne
markt en de consumenten ernstig benadelen.

¥8∂ IP/00/1526 van 21 december 2000. 
¥9∂ PB L 54 van 23.2.2001, blz. 1.
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2. Goedkeuringen

2.1. Horizontale overeenkomsten

2.1.1. Gemeenschappelijke ondernemingen en andere samenwerkingsvormen

JIGSAW (zaak COMP/D/37.259)

Het JIGSAW-project is de vorming door Cadbury Schweppes Plc, Kimberly-Clark Ltd en Unilever van
een gemeenschappelijke Britse consumentendatabank met als doel gezamenlijke activiteiten op het
gebied van consumentenmarketing en consumentencommunicatie te verrichten. De partijen hebben alle
nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat het JIGSAW-project concurrerende activiteiten
omvat en dat er gevoelige commerciële gegevens (zoals prijzen, kosten en voorwaarden) worden
uitgewisseld.

De Commissie was van oordeel dat deze overeenkomst valt onder de bekendmaking van de Commissie
inzake samenwerking tussen ondernemingen (10) en de bekendmaking (11) betreffende de beoordeling van
gemeenschappelijke ondernemingen met het karakter van een samenwerkingsverband krachtens
artikel 85 van het EG-Verdrag. Dit werd partijen bij ambtelijk schrijven van 13 april 2000 meegedeeld.

Aanmelding door Ogilvy/Acxiom (zaak COMP/D/37.840)

De Ogilvy Group Inc. en Acxiom Corporation hebben een overeenkomst aangemeld waarmee beoogd
werd een gemeenschappelijke onderneming (genaamd Levante) op te richten om wereldwijd
managementoplossingen voor de relatie met afnemers te bieden. De aanmelding werd op 23 maart 2000
ontvangen en de zaak werd op 13 oktober 2000 met een administratieve brief gesloten.

Levante wordt een profit-organisatie zonder rechtspersoonlijkheid. Elke partij levert bepaalde diensten
aan het Levante-project. Wanneer beide partijen schriftelijk afspreken gezamenlijk te werk te gaan bij het
verwerven van een mogelijke opdracht, verbinden partijen zich er wederzijds toe niet afzonderlijk
activiteiten te ondernemen. Elke partij verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van de overeenkomst en
tot en met twaalf maanden daarna op het terrein van Levante niet samen te werken met bepaalde grote
concurrenten van de andere partij.

Als definitie van de markt werd dezelfde omschrijving gehanteerd als in de concentratiebeschikking
WPP/Young&Rubicam van 24 augustus 2000. De Commissie kwam tot de conclusie dat alle
marketingcommunicatiediensten als reclame, voorlichting en adviezen, public relations en beheer van
consumentenbetrekkingen/direct marketing/evenementenbeheer tot een en dezelfde relevante productmarkt
behoren. Internationale communicatiediensten (bv. internationale of wereldwijde reclamecampagnes)
zouden een afzonderlijke markt kunnen vormen.

De Commissie was van mening dat, ongeacht de precieze marktomschrijving, noch de oprichting van de
gemeenschappelijke onderneming noch de aanvullende overeenkomsten moesten worden beschouwd als
beperkingen van de mededinging in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag.

¥10∂ PB 75 van 27.3.1968. 
¥11∂ PB C 43 van 16.2.1993, blz. 2. 
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OM Stockholm & SOM Helsinki (zaak COMP/D/36.408)

De aanmelding betrof een gezamenlijke marktovereenkomst tussen OM en SOM, twee derivatenbeurzen
in Zweden (OM) en Finland (SOM). De overeenkomst had als doel een gemeenschappelijke marktplaats
te creëren voor de handel in derivaten, met aandelen, aandelenindexen en vaste inkomsten als
onderliggende activa op de door OM en SOM geschapen marktplaatsen, en de leden van OM en SOM de
mogelijkheid van kruiselingse afwikkeling van transacties te bieden.

Als relevante productmarkt werd beschouwd de markt voor het aanbod van derivaten op basis van
aandelen en aandelenindexen die genoteerd zijn op de effectenbeurzen in eigen land van de partijen.
Daarbij moeten worden gevoegd vastrentende derivaten op grond van dezelfde argumenten als voor
producten op basis van aandelen en aandelenindexen, dit wil zeggen vastrentende producten zijn voor
ten minste één groep investeerders (afnemers) niet substitueerbaar door andere producten, namelijk
de „hedgers”. Als relevante geografische markt werd beschouwd de hele wereld, of in ieder geval
de EER.

Na de beëindiging van de overeenkomst deelden de partijen, OM Stockholmsbörsen AB (de opvolger
van OM Stockholm AB) en Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing House Ltd (de
opvolger van SOM) de Commissie in een brief van 7 augustus 2000 mee unaniem te zijn
overeengekomen de aanmelding in te trekken. Op basis van deze informatie werd het dossier gesloten.

2.1.2. Andere horizontale overeenkomsten

CECED (zaak COMP/F1/36.718)

Op 24 januari 2000 heeft de Commissie een vrijstellingsbeschikking gegeven overeenkomstig artikel 81
van het EG-Verdrag ten aanzien van een overeenkomst, die werd aangemeld door de Conseil Européen
des Constructeurs d’Appareils Domestiques (CECED), tussen bijna alle fabrikanten en importeurs van
wasmachines voor huishoudelijk gebruik in de Gemeenschap (12). De overeenkomst beoogt het
elektriciteitsverbruik van dergelijke wasmachines terug te dringen. De partijen, die een marktaandeel
van meer dan 95 % bezitten, verbinden zich ertoe de productie en invoer van wasmachines met een
hoog energieverbruik, die vóór de overeenkomst 11 % van de markt uitmaakten, te staken. Over het
algemeen zijn wasmachines duurder naarmate ze minder energie verbruiken. De verbintenis om de
productie en invoer te staken, is in tegenstelling tot andere door partijen aangegane verplichtingen,
zoals de bijdrage tot de gemeenschappelijke doelstelling van een in cijfers uitgedrukt niveau van
energiebesparing, de bevordering van geavanceerdere technologieën en de verbetering van de
consumentenvoorlichting, die de partijen ook zijn aangegaan, een beperking van de mededinging in de
zin van artikel 81, lid 1.

Partijen voldoen niettemin aan de voorwaarden voor een vrijstelling: technisch geavanceerdere
wasmachines kunnen de door de overeenkomst verboden machines vervangen; indirect wordt daardoor
de uitstoot van verontreinigende stoffen bij de elektriciteitsopwekking verminderd, hetgeen de gehele
samenleving ten goede komt; de extra kosten die de aanschaf van een krachtigere wasmachine
waarschijnlijk met zich meebrengt, worden ruimschoots gecompenseerd door elektriciteitsbesparingen
voor de consument; ten slotte schakelt de overeenkomst de mededinging, met name op het gebied van
prijzen en technische prestaties, niet uit. Het betreft de eerste formele beschikking van de Commissie ten

¥12∂ PB L 187 van 26.7.2000.
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aanzien van een overeenkomst tot productiebeëindiging die als doel heeft (13) producten milieuvrien-
delijker te maken. Dit illustreert de wijze waarop artikel 81 wordt toegepast op horizontale
overeenkomsten die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap op
milieugebied als vastgelegd in artikel 174 van het EG-Verdrag.

Eurovisie (ERU) (zaak COMP/C2/32.150)

De ERU heeft krachtens Verordening nr. 17 het zogenaamde „Eurovisie-stelsel” aangemeld dat in het
bijzonder de gezamenlijke verwerving van televisierechten voor sportevenementen regelt.

Op 10 mei 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een voorwaardelijke vrijstelling van
het Eurovisie-stelsel op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag voor de periode van 26 februari
1993 tot en met 31 december 2005.

De Europese Radio-unie (ERU) is een vereniging van radio- en televisieorganisaties die met name de
uitwisseling van televisieprogramma’s tussen haar actieve leden coördineert. Daarnaast nemen de actieve
ERU-leden in het kader van Eurovisie deel aan de gezamenlijke verwerving en het gemeenschappelijke
gebruik van televisierechten voor sportevenementen.

De door de Commissie verleende vrijstelling is in hoofdzaak gebaseerd op een economische benadering
als het gaat om de analyse van de gevolgen die het Eurovisie-stelsel op de gemeenschappelijke markt
heeft. Er werd vastgesteld dat Eurovisie sterk aan marktmacht inboette vergeleken met andere grote
Europese mediagroepen (Kirch, Murdoch, Mediaset, Canal+). Tevens werd vastgesteld dat in gevallen
waar aanmerkelijke mededingingsbeperkingen waren blijven bestaan, zoals de gezamenlijke verwerving
van de rechten voor de Olympische spelen, het Eurovisie-stelsel in aanmerking kon komen voor een
vrijstelling overeenkomstig artikel 81, lid 3, op grond van de in 1993 en 1999 door de ERU aangenomen
sublicentieregelingen.

De beoordeling van de marktdefinitie door de Commissie is bijzonder interessant als een precedent voor
toekomstige zaken op het gebied van televisierechten voor sportevenementen. De Commissie hanteert
daarbij de substitueerbaarheidstoets van de bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de
relevante markt voor het doel van het gemeenschappelijke mededingingsrecht  (14).

De Commissie oordeelde dat er naar alle waarschijnlijkheid afzonderlijke markten bestaan voor de
aankoop van de rechten van enkele grote, overwegend internationale sportevenementen.

De Commissie had aanvankelijk opgemerkt dat sportprogramma’s bijzondere kenmerken hebben; zij
hebben hoge kijkcijfers en een herkenbaar specifiek publiek, dat een speciale doelgroep vormt voor
enkele belangrijke adverteerders.

De Commissie constateert evenwel dat de populariteit van sportprogramma’s en dus de mate van
concurrentie om de televisierechten verschilt naargelang het soort sport en het soort evenement.
Massasporten als voetbal, tennis en motorraces trekken veel publiek, waarbij de voorkeuren per land
verschillen. Minder populaire sporten trekken daarentegen heel weinig kijkers. In een bepaald land
kunnen internationale evenementen aantrekkelijker voor het publiek zijn dan nationale evenementen, als

¥13∂ Zie ook Besluit nr. 2179/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 betreffende de herziening
van het beleidsplan en actieprogramma van de Europese Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling „Op
weg naar duurzame ontwikkeling”, artikelen 3, lid 1, onder f, en 7 (PB L 275 van 10.10.1998).

¥14∂ PB C 372 van 9.12.1997, blz. 3.
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tenminste het nationale team of een nationale kampioen eraan meedoet. Internationale evenementen
waaraan geen nationale kampioen of nationaal team deelneemt, zijn vaak weinig interessant. In de
afgelopen tien jaar is de mededinging op de televisiemarkten toegenomen en zijn de prijzen van de
televisierechten voor sportevenementen aanzienlijk gestegen. Dit geldt vooral voor belangrijke
internationale evenementen als het WK voetbal of de Olympische spelen.

De voorkeuren van kijkers bepalen hoe waardevol een programma voor adverteerders en exploitanten
van betaaltelevisie is. Bij vrij toegankelijke televisie kunnen de reacties van kijkers op veranderingen in
de prijs van de uitzendingen niet rechtstreeks worden gemeten en kan dus niet rechtstreeks worden
vastgesteld hoe groot de prijselasticiteit aan de vraagzijde is. Dit geldt ook voor betaaltelevisie,
aangezien daarbij gewoonlijk maandelijks of jaarlijks voor een serie kanalen moet worden betaald. Ook
hier zijn er geen individuele prijzen voor elk programma. Als echter wordt bedoeld dat sportuitzendingen
hetzelfde of bijna evenveel publiek trekken ongeacht of ze al dan niet moeten concurreren met andere
sportevenementen die gelijktijdig worden uitgezonden, zijn er sterke aanwijzingen dat deze evenementen
bepalend kunnen zijn bij de keuze van de exploitant van een abonnee of adverteerder.

Uit gegevens over het kijkersgedrag bij grote sportevenementen blijkt inderdaad dat tenminste bij enkele
evenementen het kijkgedrag niet wordt beïnvloed door het feit dat gelijktijdig of bijna gelijktijdig andere
belangrijke sportevenementen worden uitgezonden. Dit geldt in ieder geval voor de Olympische
zomerspelen, de Olympische winterspelen, de Wimbledon-finales en het WK voetbal. De kijkcijfers voor
de grote sportevenementen lijken dus vrijwel niet afhankelijk te zijn van enig ander groot
sportevenement dat ongeveer op hetzelfde moment wordt uitgezonden. Het aanbieden van dergelijke
sportevenementen kan voor de klantenbinding (abonnees en adverteerders) derhalve zo essentieel zijn
dat de exploitant bereid is veel hogere prijzen te betalen.

De Commissie vond het evenwel in deze zaak niet nodig de relevante productmarkten exact te
omschrijven. Rekening houdend met de huidige marktstructuur en de sublicentieregels die niet-ERU-
leden toegang tot de Eurovisie-sportprogramma’s verschaffen, was de Commissie van oordeel dat deze
overeenkomsten geen bezwaren in verband met de mededinging opleveren, zelfs niet als het gaat om
markten voor de aankoop van bijzondere sportevenementen als de Olympische zomerspelen.

DVD-octrooilicentieprogramma (COMP/C3/37.506)

De Europese Commissie heeft op 3 oktober 2000 een overeenkomst goedgekeurd op grond waarvan
enkele bedrijven die de DVD (Digital Versatile Disc)-technologie hebben ontwikkeld, hun respectieve
octrooien zullen samenbrengen. De overeenkomst zorgt ervoor dat geïnteresseerde fabrikanten snel een
licentie voor alle noodzakelijke DVD-octrooien kunnen krijgen, hetgeen leidt tot lagere administratie- en
transactiekosten waarvan ook de consument zou moeten profiteren. De partijen bij de overeenkomst zijn
Hitachi Ltd, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Mitsubishi Electric Corp., Time Warner Inc. en
Toshiba Corp. De overeenkomst bestaat uit een „octrooigemeenschap” voor octrooien met betrekking tot
toepassingen van DVD-technologie.

Een DVD heeft dezelfde afmetingen als een compact disc, maar de capaciteit is zevenmaal zo groot.
Dankzij het gebruik van compressietechnologie kunnen op een DVD-schijf video- en audiosignalen,
alsmede computergegevens en software worden opgeslagen waardoor op één enkele DVD-videoschijf
een twee uur durende speelfilm kan worden opgenomen. Bepaalde houders van essentiële octrooien (15)

¥15∂ Hitachi Ltd — Matsushita Electric Industrial Co Ltd — Mitsubishi Electric Corporation — Time Warner Inc. — Toshiba
Corporation en Victor Company in Japan, Ltd. 
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hebben afgesproken hun octrooien in licentie te geven via één niet-exclusief en niet-discriminerend
licentieprogramma dat zal worden beheerd door Toshiba Corporation in Tokio, Japan.

De bedrijven hebben de overeenkomst in mei 1999 aan de Commissie voorgelegd. Uit het onderzoek van
de voor mededinging bevoegde diensten van de Commissie bleek dat de octrooigemeenschap technische
en economische vooruitgang zou bevorderen door een snelle en doeltreffende invoering van de DVD-
technologie mogelijk te maken. Tevens bleek dat de overeenkomst geen onnodige of buitensporige
beperkingen van de mededinging bevat. Derhalve heeft de octrooigemeenschap volgens het directoraat-
generaal Concurrentie gunstige effecten voor de consument. Bij ambtelijk schrijven werd
overeenkomstig artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag goedkeuring verleend voor het programma.

Een consortium van tien bedrijven, met daarin onder meer Philips, Sony, Pioneer en Thomson, heeft
gezamenlijk de DVD-technologie ontwikkeld. De eerste drie hebben hun octrooien samengebracht,
terwijl Thomson kennelijk heeft besloten haar octrooien zelfstandig in licentie te geven.

Nadere bijzonderheden van de aanmelding van het DVD-octrooilicentieprogramma zijn bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen op 27 augustus 1999 (PB C 242 van 27.8.1999,
blz. 5).

Biffpack, Difpak en Wastepack (zaken COMP/36.557, 36.562 en 36.712)

Op 14 december heeft de Commissie via een administratieve brief haar goedkeuring gehecht aan de
lidmaatschapsovereenkomsten van drie conformiteitsregelingen voor verpakkingsafval, Biffpack, Difpak
en Wastepack. Deze werden in het Verenigd Koninkrijk opgezet om aan de verplichtingen van de leden
op het gebied van terugwinning en recycling te voldoen. De verplichtingen worden opgelegd door Britse
wetgeving ter uitvoering van de eisen die worden gesteld in de EU-richtlijn betreffende verpakking en
verpakkingsafval (Richtlijn 94/62/EG).

Ondanks de betrekkelijk kleine marktaandelen van de aangemelde regelingen stelde de Commissie vast
dat de lidmaatschapsovereenkomsten door hun netwerkeffect de mededinging aanzienlijk beperken,
omdat de leden verplicht worden hun verplichtingen met betrekking tot alle materialen in hun geheel
naar de regeling in kwestie over te brengen. Deze „alles-of-niets”-benadering, die door de relevante
wetgeving wordt voorgeschreven, ontneemt conformiteitsregelingen de mogelijkheid om per
materiaalsoort met elkaar te concurreren en beperkt tevens de keuzevrijheid voor de betrokken
ondernemingen.

De Commissie merkte evenwel op dat een alles-of-niets-benadering in het Verenigd Koninkrijk nog
steeds noodzakelijk was om te waarborgen dat de conformiteitsregelingen in het algemeen voldoende
financiële middelen zouden aantrekken voor verdere investeringen in de Britse inzamelings- en/of
herverwerkingsinfrastructuur. Dit wordt als essentieel beschouwd willen de leden in de toekomst aan hun
verplichtingen kunnen voldoen. Derhalve kwam de Commissie tot de conclusie dat aan de voorwaarden
van artikel 81, lid 3, was voldaan. In 1998 volgde de Commissie een soortgelijke lijn, toen zij
goedkeuring gaf voor de lidmaatschapsovereenkomsten van Valpak, de grootste conformiteitsregeling
die momenteel op de Britse markt te vinden is.
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2.2. Verticale overeenkomsten

BIAC + BSS (zaak COMP/D/37.544)

Het betreft een overeenkomst tussen de beheerder van de luchthaven Brussel-Nationaal, BIAC en de
exploitant van bepaalde winkels op de luchthavens Brussel-Nationaal en Deurne, Belgian Sky Shops
(BSS), die is gesloten na de afschaffing op 1 juli 1999 van de vrijstelling van rechten en belastingen voor
reizigers binnen de Gemeenschap.

Deze overeenkomst beoogt een „eenheidsprijsstelsel” op te zetten voor de verkoop van producten
waarover geen accijns wordt geheven (dat wil zeggen alle producten uitgezonderd tabaksfabrikaten, wijn
en alcohol). BSS verbindt zich ertoe haar producten in de transitzone tegen dezelfde prijzen te verkopen
aan de reizigers die de Unie binnenkomen en aan alle andere reizigers, door de BTW voor haar rekening
te nemen. Als tegenprestatie verlaagt BIAC de vergoeding die BSS betaalt voor het gebruik van de
luchthaveninfrastructuur en het concessierecht, naar verhouding van de toepasselijke BTW. Volgens de
partijen heeft deze overeenkomst als doel ervoor te zorgen dat de verkopen in de transitzone van de
luchthaven Brussel economisch rendabel blijven door de reizigers binnen de Gemeenschap van dezelfde
voordelen te laten genieten als voorheen, ook al zijn de rechten- en belastingvrije verkopen afgeschaft.

De Commissie is van oordeel dat deze overeenkomst direct of indirect prijzen vaststelt in de zin van
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, maar ook dat zij van deze bepaling kan worden vrijgesteld. Op
15 december 1999 werd dit partijen bij ambtelijk schrijven meegedeeld.

Inntrepreneur en Spring (zaak COMP/F3/36.456 en 36.492)

Op 29 juni 2000 heeft de Commissie een beschikking gegeven houdende een negatieve verklaring voor
The Grand Pub Company („GPC”), een Britse pubketen die zelf geen bier brouwt, ten aanzien van de
standaardhuurcontracten („huurcontracten”) tussen GPC en haar detailverkooppunten die alcoholische
dranken verkopen voor consumptie ter plaatse of elders (voornamelijk pubs)  (16).

Op het moment van de aanmelding behoorde GPC tot de grootste pubketens in het Verenigd Koninkrijk
die zelf geen bier brouwen. In totaal vertegenwoordigden deze pubketens ongeveer 11 % van de totale
bierconsumptie in drankgelegenheden in het land. In februari 1998 meldde GPC haar bierleveringsover-
eenkomsten met zo’n vijftien verschillende brouwers hoger in de bedrijfskolom bij de Commissie aan.
De Commissie verstuurde onmiddellijk een administratieve brief met daarin een negatieve verklaring
omdat deze overeenkomsten het GPC-aankoopbeleid op geen enkele wijze beperkten. GPC meldde
eveneens de door haar gesloten huurcontracten met de zelfstandige exploitanten van haar pubs lager in de
bedrijfskolom aan. De beschikking van juni 2000 had uitsluitend betrekking op deze huurcontracten.

De Commissie zag geen reden om overeenkomstig artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag actie tegen deze
huurcontracten lager in de bedrijfskolom te ondernemen, hoofdzakelijk wegens de status van GPC als
een onafhankelijke tussenpersoon tussen de brouwers en de detailverkooppunten, gecombineerd met het
niet-beperkende karakter van de overeenkomsten hoger in de bedrijfskolom tussen GPC en de brouwers.
Daarom verschilde de analyse van de Commissie van haar eerdere beschikkingen ten aanzien van de
pubverhuurcontracten van Britse brouwers (17).

¥16∂ PB L 195 van 1.8.2000, blz. 49.
¥17∂ Vergelijk de vrijstellingsbeschikkingen van de Commissie ten aanzien van Scottish & Newcastle (PB L 189 van

19.7.1999), Bass (PB L 186 van 19.7.1999) en Whitbread (PB L 88 van 31.3.1999).



MEDEDINGINGSBEPERKENDE AFSPRAKEN 171

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

De huurcontracten van GPC kennen twee hoofdbeperkingen. Ten eerste een exclusief afname- en
concurrentiebeding dat de pubexploitant verplicht al zijn bier bij GPC te betrekken (de „bierafnamever-
plichting”). Dit is onderworpen aan een zogenaamde gastbierbepaling, die de pubexploitant in staat stelt
één tapbier van een derde te kopen. Ten tweede belooft de pubexploitant niet meer reclame voor door
derden geleverde artikelen te maken dan evenredig aan het aandeel van de verkoop van die artikelen
vergeleken met de totale omzet van de pub (de „reclamebepaling”).

De argumentatie van de Commissie om de bierafnameverplichting krachtens artikel 81, lid 1, goed te
keuren, was gebaseerd op een rechtstreekse toepassing van het Delimitis-arrest van het Hof (18). In deze
prejudiciële beslissing verhelderde het Hof de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, met betrekking tot
brouwerijcontracten op grond waarvan pubs uitsluitend met één brouwer zaken doen. Het Hof was van
mening dat een bierleveringsovereenkomst ingevolge artikel 81, lid 1, was verboden als tegelijkertijd aan
twee voorwaarden werd voldaan: ten eerste moest de relevante markt afgeschermd zijn, waardoor het
voor concurrerende brouwers moeilijk zou worden de markt te betreden of hun marktaandeel te
vergroten, en ten tweede dienden de overeenkomsten in kwestie een belangrijke bijdrage tot die
afschermende werking te leveren. Omdat beide voorwaarden gelijktijdig moeten worden vervuld, valt
een overeenkomst buiten de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, als een van de voorwaarden niet wordt
geëerbiedigd.

De beschikking was gericht op de tweede voorwaarde van de Delimitis-test. Ongeacht of de Britse markt
voor bierverkoop in drankgelegenheden was afgeschermd (de eerste voorwaarde), zouden de
huurcontracten niet binnen de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, vallen als deze niet in belangrijke mate
tot een dergelijke afscherming zouden bijdragen. Volgens de Commissie was dat ook niet het geval. Wat
dit betreft, werd er in de beschikking allereerst de nadruk op gelegd dat de pubs van GPC gebonden
waren aan een groothandelaar die zelf geen bier brouwde en die zijn producten bij verschillende bronnen
betrok en geregeld aanbestedingen organiseerde. In november 1999 had GPC afnameovereenkomsten
met achttien brouwers, waarvan geen enkele minimumafnameverplichtingen bevatte. Met andere
woorden, GPC was op geen enkele manier aan zijn leveranciers gebonden. GPC fungeerde voor een flink
aantal brouwers als een brug naar de Britse markt voor bierverkoop in drankgelegenheden en,
theoretisch, voor alle andere nationale of buitenlandse brouwers (uiteraard afhankelijk van de grenzen
die in de praktijk gesteld zijn aan het aantal productlijnen dat een pubketen kan opslaan en efficiënt kan
distribueren aan de verkooppunten die aan de onderneming gebonden zijn). De Commissie merkte op dat
het voor brouwers gemakkelijker was met één groothandelaar een overeenkomst te sluiten en zo toegang
te verkrijgen tot alle verkooppunten die aan die groothandelaar zijn gebonden, dan met elk afzonderlijk
detailverkooppunt overeenkomsten te sluiten. Alles tezamen genomen was de Commissie van oordeel
dat de gebonden huurcontracten van een pubketen die niet hoger in de bedrijfskolom aan een brouwer
gebonden waren, waarschijnlijk de mededingingsstructuur van de markt eerder zouden versterken dan
dat zij tot enige afscherming zouden bijdragen (laat staan in belangrijke mate).

De Commissie erkende dat de reclamebepaling een negatieve invloed had op de verkoop van bieren die
niet door GPC waren geleverd (in het bijzonder het gastbier). Naar de letter zou deze bepaling reclame
voor dergelijke bieren namelijk onmogelijk maken, omdat de reclame evenredig moet zijn met het
aandeel van de bedoelde bieren in de omzet van de pub, dat aanvankelijk per definitie nul bedraagt,
aangezien het om nieuwe bieren gaat. De Commissie was evenwel van oordeel dat GPC op grond van de
bierafnameverplichting al mogelijkheden had om bieren van derden uit te sluiten (door ze als een
gespecificeerd bier op de prijslijst van GPC te plaatsen). Omdat was vastgesteld dat de
bierafnameverplichting buiten de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, viel, was ook de reclamebepaling

¥18∂ Zaak C-234/89, Stergios Delimitis tegen Henninger Bräu, [1991] Jurispr. I-935. 
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die reclame voor bieren van derden onmogelijk maakte, niet aan de bepalingen van artikel 81, lid 1,
onderworpen.

2.3. Machtsposities

Landingstarieven in Spanje (zaak IV/35.737)

De Spaanse luchthavenautoriteit, AENA, een openbare onderneming, heeft het exclusieve recht gekregen
om de luchthaveninfrastructuur van alle 41 commerciële vliegvelden op Spaans grondgebied te beheren.
In ruil voor de dienstverlening in verband met het landen en opstijgen van vliegtuigen moeten de
luchtvaartmaatschappijen een vergoeding betalen. De landingstarieven en de bijbehorende regelingen
worden via lokale decreten en bij wet vastgesteld. De Spaanse wet maakt onderscheid tussen
binnenlandse vluchten, vluchten binnen de Gemeenschap en vluchten buiten de Gemeenschap. Bij elke
categorie luchthavens en elke gewichtscategorie van vliegtuigen geldt dat de landingstarieven voor
vluchten binnen de Gemeenschap hoger zijn dan voor binnenlandse vluchten. Als tweede maatregel
voorziet de wet in kortingen naargelang het aantal landingen per maand op een bepaalde luchthaven. De
belangrijkste kortingen worden uitsluitend verleend aan luchthavenmaatschappijen met meer dan
200 landingen per maand.

Prijsverlagingen als zodanig vormen een normale bedrijfspraktijk als ze worden aangeboden door een
onderneming zonder machtspositie. Zij worden pas problematisch als ze worden toegekend door een
bedrijf dat wel een machtspositie bezit. Een dergelijk bedrijf kan kortingen gebruiken om de
mededinging op de markt te vervalsen. Een onderneming met een machtspositie moet haar afnemers
gelijk behandelen zolang het vergelijkbare transacties betreft. Daarom moet er een objectieve
rechtvaardiging bestaan voor alle verschillen in behandeling van haar diverse afnemers.

Hoewel de kortingen die AENA verleent voor alle luchtvaartmaatschappijen gelden, profiteren
binnenlandse maatschappijen daar in de praktijk aanzienlijk meer van dan hun buitenlandse
tegenhangers. Alleen Spaanse maatschappijen als Iberia, Binter Canarias, Spanair, Air Europa en Air
Nostrum profiteren van de grootste categorie beschikbare kortingen. In 1999 kwam ongeveer 62 % van
alle AENA-kortingen op de landingstarieven ten goede van slechts één onderneming, namelijk Iberia.

Er bestaat geen objectieve rechtvaardiging voor dit verschil in behandeling. Voor de dienstverlening door
AENA, zoals naderingscontrole en het gebruik van verkeersplatforms, zijn dezelfde werkzaamheden
nodig ongeacht welke luchtvaartmaatschappij het betreft. In geval van diensten op het gebied van landen
en opstijgen gelden geen schaalvoordelen. De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat AENA
door de bovengenoemde kortingen toe te passen zonder objectieve rechtvaardiging, luchtvaartmaat-
schappijen verschillend behandelt. Op deze wijze berokkende zij enkele van hen een concurrentienadeel,
wat misbruik van een machtspositie betekent. Een soortgelijke argumentatie wordt gehanteerd als het
gaat om de differentiatie van tarieven naar het soort vlucht (binnenlands of binnen de Gemeenschap).
Ook in dit geval is het gevolg dat luchtvaartmaatschappijen verschillend worden behandeld, terwijl de
dienstverlening op het gebied van landen en opstijgen vergelijkbaar is. Dit heeft tot gevolg dat
maatschappijen met lijnverbindingen binnen de EER vanuit mededingingsoogpunt benadeeld worden ten
opzichte van maatschappijen die in het binnenland opereren.

Derhalve heeft de Europese Commissie op 26 juli 2000 een negatieve beschikking gegeven ten aanzien
van het stelsel van landingstarieven dat op Spaanse luchthavens wordt toegepast, omdat zij vond dat er
sprake was van discriminatie ten gunste van nationale luchtvaartmaatschappijen.
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3. Afwijzing van klachten

I.W./Skandia (zaak COMP/D/37.552)

De klacht betrof de voorwaarden van de verzekering voor geïmporteerde auto’s. De eigenaars van
sommige modellen geïmporteerde auto’s moeten hun voertuigen uitrusten met extra veiligheidsap-
paratuur (als deze nog niet is aangebracht), als zij in aanmerking willen komen voor bepaalde autoverze-
keringen ter aanvulling van de verplichte wettelijke aansprakelijkheidspolis.

Volgens de gevraagde informatie hebben Skandia en andere bedrijven in een gemeenschappelijk project
samengewerkt. Hierbij werd gezocht naar maatregelen om het aantal autodiefstallen terug te dringen en
werden officiële statistieken van Rikspolisstyrelsen en det centrala bilregistret bestudeerd om erachter te
komen welke automodellen risicogevoelig zijn. Het project heeft de aandacht gevestigd op de problemen
in verband met sommige geïmporteerde auto’s. Daarom zijn volgens de verzekeraars deze aanvullende
eisen noodzakelijk geworden.

De diensten van de Commissie hadden geen reden te geloven dat dit niet het geval is. Het bleek dat deze
eisen waren geïntroduceerd om autodiefstallen tegen te gaan. Uit officiële statistieken kon worden
afgeleid dat de modellen van rechtstreeks geïmporteerde auto’s een groter risico liepen om gestolen te
worden dan andere auto’s. Bovendien was in Zweden het aantal rechtstreeks geïmporteerde auto’s de
laatste paar jaren sterk gestegen.

Omdat niet aantoonbaar was dat de bedrijven hadden afgesproken de mededinging te beperken in de zin
van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, kon een dergelijke samenwerking niet als een inbreuk op de
mededingingsregels worden beschouwd. Op basis van de verstrekte informatie en na een eerste
onderzoek van de markt werd er geen grond voor verder onderzoek gevonden.

Elonex/Microsoft (COMP/C3/37.753)

Deze zaak werd op 17 december 1999 geopend als gevolg van een formele klacht van Elonex plc
(Verenigd Koninkrijk) tegen Microsoft Corporation. Elonex is een fabrikant van personal computers
(pc’s), die zijn producten verkoopt aan diverse EU-landen en Israël. Elonex beweerde dat Microsoft haar
machtspositie op de markt voor pc-besturingssystemen misbruikt door oneerlijke voorwaarden op te
nemen in de licentieovereenkomsten die zij sluit met fabrikanten van originele apparatuur (OEMs,
Original Equipment Manufactures), waaronder Elonex. Verder beweert het bedrijf dat deze
overeenkomsten collectief een soort octrooigemeenschap vormen die de mededinging op de markt voor
pc-producten vervalst.

In verreweg de meeste pc’s die door consumenten worden gekocht, is de software voor het
besturingssysteem reeds geïnstalleerd. Daarom is het voor pc-fabrikanten van wezenlijk belang
licentieovereenkomsten te sluiten met leveranciers van software voor besturingssystemen van pc’s. Op
de laatstgenoemde markt heeft Microsoft een uitermate sterke positie; de onderneming heeft een
marktaandeel van naar schatting tussen de 80 en 95 %.

Elonex stelt dat Microsoft inbreuk heeft gemaakt op zowel artikel 81 als op artikel 82. Het bedrijf
beweert dat het door Microsoft een OEM-licentieovereenkomst is opgedrongen op grond waarvan het
verplicht is zijn intellectuele-eigendomsrechten aan Microsoft, haar dochterondernemingen en al haar
andere licentiehouders over te dragen zonder daarvoor enige royalty’s te ontvangen (zogenaamde
retrolicentie zonder tegenprestatie). Elonex stelt dat door deze overeenkomst andere licentiehouders van
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Microsoft (waarvan vele directe concurrenten van Elonex zijn) zich haar geoctrooieerde technologie
(energiebesparingssystemen voor pc-monitors) kosteloos kunnen toe-eigenen. Voorts beweert het bedrijf
dat een dergelijke door de marktkracht van Microsoft opgelegde octrooigemeenschap ten doel heeft de
marktpositie van Microsoft te versterken door bevoorrechte banden te scheppen tussen Microsoft en haar
netwerk van licentiehouders, met uitsluiting van andere marktdeelnemers.

Na ontvangst van de klacht is Microsoft in een schrijven overeenkomstig artikel 11 om nadere
inlichtingen over de OEM-licentieovereenkomsten gevraagd. Het antwoord van Microsoft luidde dat de
licentieovereenkomsten niet het door Elonex beweerde effect hebben en dat deze slechts betrekking
hebben op intellectuele-eigendomsrechten voor de in licentie gegeven software (d.w.z. Windows) en niet
op producten die door andere licentiehouders van Microsoft zijn vervaardigd. Omdat Elonex geen
bewijzen heeft verstrekt die in tegenspraak zijn met de interpretatie van Microsoft, is de zaak nu
gesloten.

DSF/Europese Radio-unie (ERU) (zaak COMP/C2/35.629)

Telecinco/Europese Radio-unie (ERU) (zaak COMP/C2/36.174)

Het Duitse televisiestation DeutschesSportFernsehen (DSF), dat een thematisch sportkanaal exploiteert,
heeft op 28 juni 1995 een klacht tegen de ERU ingediend. De klacht was gericht tegen de gezamenlijke
verwerving van uitzendrechten voor sportevenementen in het kader van het Eurovisie-stelsel. Voorts
voerde de klager aan dat de Duitse ERU-leden in strijd met artikel 82 van het EG-Verdrag misbruik
hadden gemaakt van een machtspositie, toen zij de door hen in het kader van Eurovisie verkregen
uitzendrechten tegen buitensporig hoge prijzen in sublicentie gaven.

Het Spaanse commerciële televisiestation Telecinco heeft op 23 juli 1996 een klacht ingediend tegen de
gezamenlijke verwerving van uitzendrechten voor sportevenementen door de ERU-leden in het kader
van het Eurovisie-stelsel.

Eerder, op 11 juni 1993, had de Commissie het Eurovisie-stelsel vrijstelling verleend (19). Het Gerecht
van eerste aanleg had die beschikking nietig verklaard in zijn arrest van 11 juli 1996 (20).

Beide klagers voerden aan dat het Eurovisie-stelsel inbreuk pleegde op artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag en niet krachtens artikel 81, lid 3, kon worden vrijgesteld.

Omdat de Commissie tot de conclusie kwam dat het Eurovisie-stelsel voldeed aan de voorwaarden van
artikel 81, lid 3, gaf zij op 10 mei 2000 een nieuwe vrijstellingsbeschikking. Bijgevolg wees de
Commissie de klachten van DSF en Telecinco op 7 juli 2000 in een formele beschikking af.

Zij wees de klacht van DSF ook af voorzover een vermeende inbreuk op artikel 82 werd aangevoerd, met
name omdat de sublicentieregels, die een voorwaarde vormen voor de vrijstelling van het Eurovisie-
stelsel, voorzien in een arbitrageprocedure wanneer er onenigheid ontstaat over de prijzen van de
uitzendrechten, en omdat DSF niet uit was op een dergelijke arbitragebeschikking.

¥19∂ PB L 179 van 22.7.1993, blz. 23.
¥20∂ Gevoegde zaken T-528/93, T-542/93, T-543/93 en T-546/93 Metropole télévision SA en Reti Televisive Italiane SpA en

Gestevisión Telecinco SA en Antena 3 de Televisión tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, [1996]
Jurispr. II-649.
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Aanmelding door de UEFA van kaartverkoopregelingen 
voor het EK voetbal 2000 (zaak COMP/37.424)

Op 7 juni 2000 heeft de Commissie via een administratieve brief goedkeuring verleend aan de door de
UEFA aangemelde regelingen voor de verkoop van toegangskaarten voor het EK voetbal 2000 in België
en Nederland („Euro 2000”).

Bij de beoordeling van de door de UEFA aangemelde regelingen en in het licht van haar recente
negatieve beschikking ten aanzien van het lokale organisatiecomité van het WK voetbal 1998 in
Frankrijk (21), heeft de Commissie er in het bijzonder op gelet of door de voorstellen van de UEFA de
consumenten in geheel Europa op een eerlijke en rechtvaardige wijze toegangskaarten konden
verkrijgen. De Commissie merkte op dat de voorstellen van de UEFA beoogden de toegangskaarten via
werkelijk niet-discriminerende regelingen aan de Europese consumenten te verkopen en keurde derhalve
de regelingen goed.

Tijdens de beoordeling van de aanmelding ontving de Commissie een klacht waarin werd beweerd dat de
UEFA in strijd met artikel 82 van het EG-Verdrag misbruik had gemaakt van haar machtspositie. Zij had
namelijk het lokale organisatiecomité van het evenement geen toestemming gegeven om met het oog op
wederverkoop „corporate hospitality packages” aan kaartverkoopbureaus te verstrekken. De Commissie
paste de jurisprudentie van het Hof van Justitie toe (22) en concludeerde dat, zelfs als de UEFA een
machtspositie op de markt voor „corporate hospitality packages” bezat, wat helemaal niet zeker was, de
weigering van de UEFA om met verkoopkantoren zaken te doen, slechts een misbruik van haar
machtspositie kon betekenen als de levering van „corporate hospitality packages” ten behoeve van het
evenement onontbeerlijk was voor de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van deze kantoren.
Aangezien aan die essentiële voorwaarde niet werd voldaan, werd de klacht afgewezen.

4. Schikking

Gas Natural-Endesa (zaak 37.542)

Op 27 maart 2000 heeft de Commissie haar besluit aangekondigd haar onderzoek te beëindigen naar de
langdurige gasleveringsovereenkomst tussen het Spaanse gasbedrijf Gas Natural, dat tot de
ondernemingengroep Repsol-YPF behoort, en de Spaanse elektriciteitsproducent Endesa, nadat beide
partijen de voorwaarden van de overeenkomst hadden gewijzigd naar aanleiding van de bezwaren die de
Commissie in een waarschuwingsbrief had geuit (23).

In die waarschuwingsbrief deelde de Commissie de bedrijven mee dat de oorspronkelijke
leveringsovereenkomst een inbreuk op artikel 82 van het EG-Verdrag kon vormen, omdat het de reeds
bestaande machtspositie van Gas Natural op de Spaanse gasmarkt versterkte. De Commissie maakte zich
vooral zorgen over de volgende punten.

— Het opwerpen van barrières voor betreding van de geliberaliseerde Spaanse gasmarkt. Via dit
contract kon Endesa in de eerstkomende tijd in al haar gasbehoeften voorzien. Tegelijkertijd raakten

¥21∂ PB L 5 van 8.1.2000.
¥22∂ Oscar Bronner GmbH & Co. KG tegen Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint

Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG en Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, [1998] Jurispr. I-7791.
¥23∂ Zie IP/00/297 van 27 maart 2000.
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potentiële nieuwe marktdeelnemers in termen van volume een aantrekkelijke klant kwijt, omdat
elektriciteitsproducenten tot de grotere gasafnemers behoren. Toegang van nieuwe concurrenten tot
de markt zou daardoor moeilijker worden. De daaruit voortvloeiende afschermende werking op de
Spaanse markt had de actuele liberalisering van de Europese gasmarkt aanzienlijk kunnen hinderen.

— De in het contract opgenomen beperking op de wederverkoop van het gas leidde tot een
segmentering van de Spaanse gasmarkt. De oorspronkelijke overeenkomst beperkte ook de
concurrentiepositie van Endesa op de gasmarkt, waar de onderneming nu een kleine rol speelt,
omdat zij het gas dat zij met het oog op elektriciteitsopwekking van Gas Natural had gekocht, niet
mocht doorverkopen, terwijl Gas Natural in een afzonderlijke overeenkomst beloofde het voor
wederverkoop bestemde gas tegen een andere prijs te leveren. Prijsdifferentiatie naargelang het
eindgebruik van het gas en het verbod op wederverkoop behoren tot het klassieke gedrag van
gevestigde ondernemingen wanneer met marktliberalisering wordt begonnen. Het verlagen van de
prijzen voor afnemers die waarschijnlijk nieuwe marktdeelnemers aantrekken, en het handhaven van
een hoger prijsniveau in andere marktsegmenten (marktsegmentering) helpen onmiskenbaar om de
marktpositie van gevestigde ondernemingen (zoals Gas Natural) kunstmatig te versterken.

— Discriminatie van andere Spaanse gasafnemers. Enkele bepalingen van de oorspronkelijke
overeenkomst konden zodanig worden uitgelegd dat Endesa een betere behandeling kreeg dan
andere toekomstige klanten van Gas Natural.

Nadat de Commissie haar bezwaren kenbaar had gemaakt, gingen Gas Natural en Endesa om de tafel
zitten en stelden zij enkele wijzigingen in het gasleveringscontract voor om de bezwaren van de
Commissie weg te nemen en een formele inbreukprocedure te voorkomen. Hun voorstellen luidden in
hoofdzaak als volgt.

— Substantiële vermindering (rond de 25 %) van de in het contract opgenomen hoeveelheden gas om
Endesa meer aankoopvrijheid te geven, waardoor haar positie als afnemer op de gasmarkt wordt
veiliggesteld. Bijgevolg moet Endesa in de toekomst meer gas afnemen, waardoor nieuwe
leveranciers worden aangetrokken en er meer concurrentie op de Spaanse markt ontstaat. In dit
geval was de Commissie van oordeel dat de ruimte die vrijkomt, groot genoeg is om nieuwe
marktdeelnemers aan te trekken.

— Beperking van de duur van het leveringscontract met een derde om de buitensporig lang durende
afhankelijkheid van de afnemer van de leverancier te voorkomen. In de periode met de hoogste
productie zal het contract derhalve ten hoogste twaalf jaar duren.

— Gas Natural zal Endesa (of enige andere elektriciteitsproducent in toekomstige contracten) er niet
toe verplichten het gas uitsluitend voor elektriciteitsopwekking te gebruiken wanneer de leveranties
het stagnatieniveau hebben bereikt. Endesa krijgt derhalve de vrijheid om het gas door te verkopen.

— Wijziging van andere contractbepalingen die Endesa zouden kunnen bevoordelen ten opzichte van
andere gasconsumenten.

Gezien de verbintenissen van de partijen besloot de Commissie ambtshalve haar optreden tegen Gas
Natural niet door te zetten.
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Statkraft/Elsam — Capaciteit van koppellijnen (zaak COMP/E/37.125)

Import is een cruciale bron van concurrentie in de geliberaliseerde energiesector en deze kan alleen
worden gerealiseerd via koppellijnen die naburige hoogspanningsnetwerken met elkaar verbinden.
Bijgevolg is toegang tot grensoverschrijdende koppellijnen een eerste vereiste voor het ontstaan van een
goed functionerende interne elektriciteitsmarkt (24). Doordat de elektriciteitsmarkten worden opengesteld
voor concurrenten uit andere lidstaten, ontwikkelt zich steeds meer een nieuwe verhandeling van
elektriciteit over nationale grenzen heen. Sommige koppellijnen tussen de lidstaten zijn als gevolg
daarvan verstopt geraakt.

Te dien aanzien is de mededinging op het gebied van de invoer van elektriciteit in Noord-Europa
toegenomen. Dit bleek toen de Commissie overeenkomsten onderzocht op bepalingen betreffende de
reservering van capaciteit voor de koppellijnen tussen Noorwegen, West-Denemarken en Noord-
Duitsland. Nadat de Commissie haar bezwaren kenbaar had gemaakt, stemden Statkraft, E.ON en Elsam
ermee in capaciteit vrij te maken op de belangrijkste elektriciteitskabels die de hoogspanningsnetwerken
van de Scandinavische landen met Duitsland verbinden.

Aanvankelijk ontving de Commissie de aanmelding van een langdurige reserveringsovereenkomst voor
60 % van de totale capaciteit van de enige kabel die West-Denemarken en Noorwegen met elkaar
verbindt („Skagerrak-kabel”), ten behoeve van de Noorse elektriciteitsproducent Statkraft en de
elektriciteitsproducent die in West-Denemarken een machtspositie bezit, namelijk Elsam. Deze
overeenkomst zou toen nog 20 jaar geldig zijn.

Voorts viel de resterende 40 % van de capaciteit van de Skagerrak-kabel eveneens onder een langdurige
reserveringsovereenkomst tussen Statkraft en de Duitse elektriciteitsproducent en -distributeur E.ON.
Deze overeenkomst behelsde ook de reservering van doorvoercapaciteit via het West-Deense netwerk en
van ongeveer 34 % van de capaciteit van de Deens-Duitse koppellijn naar Duitsland. Deze reservering
gold vanaf 1998 gedurende 25 jaar.

Samen bestreken deze overeenkomsten 100 % van de beschikbare transmissiecapaciteit tussen
Noorwegen en Denemarken en circa 34 % van de capaciteit aan de Deens-Duitse grens. De twee
afnemers, E.ON en Elsam, hebben zeer sterke posities op hun respectieve markten.

De Commissie vond aanwijzingen dat de handel tussen Noorwegen, West-Denemarken en Duitsland
werd vervalst doordat er geen vrije capaciteit was op de Skagerrak-kabel en de Deens-Duitse
koppellijnen.

De Commissie stelde de partijen in kennis van haar twijfels over de verenigbaarheid met het
mededingingsrecht van de langdurige reserveringsovereenkomsten betreffende de Skagerrak-kabel en de
Deens-Duitse grens. Deze bezwaren in verband met de mededinging waren ook aan de orde in de
VEBA/VIAG-concentratieprocedure, met als gevolg dat E.ON haar capaciteitsreservering met
betrekking tot de Skagerrak-kabel en de Deens-Duitse koppellijn annuleerde.

Vervolgens werd ook de Statkraft/Elsam-overeenkomst, die 60 % van de capaciteit van de Skagerrak-
kabel omvatte, gewijzigd zodat vanaf januari 2001 de totale capaciteit van de Skagerrak-kabel vrijkwam.

¥24∂ Zie ook het XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1998, blz. 53, punt 127, waar de rol van koppellijnen binnen
de mededinging reeds is besproken.
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De door de partijen aangebrachte wijzigingen moesten door regelgevingsinstanties worden goedgekeurd
en de veranderingen werden in januari 2001 van kracht.

Telefónica/Sogecable/AVS II (zaak COMP/C2/37.652)

Op 17 juni 1999 hebben Sogecable SA, Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos SA (Gestsport)
en Canalsatélite Digital SL (Canalsatélite) enerzijds en Telefónica Media SA, Gestora de Medios
Audiovisuales Fútbol SL (GMAF) en Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital) anderzijds een
overeenkomst gesloten betreffende de exploitatie van uitzendrechten voor de voetbalwedstrijden in de
„Liga española” en „Copa del Rey”. Canalsatélite en Gestsport vallen onder de zeggenschap van
Sogecable, GMAF en Vía Digital onder de zeggenschap van Telefónica Media, dat tot het Telefónica-
concern behoort.

Op 30 september 1999 werd de bovengenoemde overeenkomst aangemeld krachtens artikel 4 van
Verordening nr. 17 van de Raad.

De overeenkomst heeft betrekking op de Spaanse betaaltelevisiemarkt en de gezamenlijke strategie van
Telefónica en Sogecable (Canal+ Spanje) om de meest relevante nationale voetbalrechten via hun
gemeenschappelijke onderneming Audiovisual Sport te exploiteren.

Samengevat kregen Telefónica en de door haar gecontroleerde kabelmaatschappijen krachtens de op
17 juni 1999 gesloten overeenkomst van Sogecable de mogelijkheid om de exclusieve uitzendrechten
van Sogecable voor de Liga española volgens een pay-per-view-regeling te exploiteren. In ruil daarvoor
mocht Sogecable samen met Telefónica de onlangs door Telefónica verworven rechten voor de
Champions League exploiteren.

Sogecable en Telefónica hebben bevestigd dat zij wat betreft de exploitatie van uitzendrechten voor
voetbalwedstrijden via hun gemeenschappelijke onderneming Audiovisual Sport gaan samenwerken.
Audiovisual Sport heeft de voorwaarden vastgesteld voor de exploitatie van de rechten en in het
bijzonder de prijzen van de voetbalwedstrijden via het pay-per-view-systeem, die zullen worden
uitgezonden door Sogecable, Telefónica en andere tv-stations.

Vrijwel alle Spaanse betaaltelevisiestations, die concurrenten zijn van Telefónica en Sogecable, dienden
op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag een klacht in over de afschermende werking van
de overeenkomst tussen Telefónica en Sogecable en een vermeende prijsstelling. Een Spaanse
voetbalclub diende eveneens een klacht in naar aanleiding van de gezamenlijke verwerving van
voetbalrechten door Telefónica en Sogecable.

De Commissie heeft de partijen op 11 april 2000 een mededeling van punten van bezwaar toegezonden
overeenkomstig artikel 15, lid 6, van Verordening nr. 17, met het oog op de opheffing van de immuniteit
tegen geldboeten die Telefónica en Sogecable genoten.

Na het versturen van de mededeling van punten van bezwaar verleenden de partijen de nieuwe
kabelexploitanten en digitale terrestrische televisieomroepen op de Spaanse markt toegang tot de
relevante voetbalrechten via de ondertekening van sublicentiecontracten. Ook belangrijk was dat de
partijen de aangemelde overeenkomsten wijzigden en in de met de concurrenten gesloten contracten
officieel waarborgden dat de omroepen zelf de prijzen mogen bepalen van de voetbalwedstrijden die zij
de Spaanse kijkers aanbieden volgens een pay-per-view-regeling.
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De nieuwkomers op de Spaanse betaaltelevisiemarkt hebben toegang gekregen tot bijna alle wedstrijden
in de Liga española die via kiestelevisie kunnen worden gevolgd. Zij hebben dus veel meer
mogelijkheden om daadwerkelijk met Telefónica en Sogecable te concurreren. Sinds september 2000,
toen het nieuwe voetbalseizoen begon, wordt er niet alleen voetbal aangeboden in het satellietsegment
(Telefónica en Sogecable), maar ook door het digitale terrestrische (Quiero Televisión) en kabelsegment
(AOC en Cableuropa). Quiero Televisión en AOC hebben hun klacht ingetrokken.

De Spaanse kijkers hebben nu meer mogelijkheden om voetbaluitzendingen te volgen („fútbol para
todos”). Alle concurrenten en uitzendsystemen bieden nu bijna alle wedstrijden van de Liga española aan
via een pay-per-view-regeling.

De eerste dagen van september 2000 werden in Spanje gemarkeerd door hevige concurrentie tussen de
verschillende betaaltelevisie-exploitanten. Het ging er daarbij om het beste aanbod voor de
voetbalwedstrijden te doen en zo meer abonnees te krijgen. Om te beoordelen of de door de partijen
gehanteerde kortingen tot echte prijsconcurrentie leidden en uiteindelijk tot een blijvende prijsverlaging
voor de kijkers, moest er niet alleen naar de aanbiedingen voor nieuwe abonnees worden gekeken maar
ook naar de prijzen voor bestaande abonnees. Er zijn reeds aanwijzingen dat de prijzen momenteel
behoorlijk lager liggen. In september 2000 verlaagde Vía Digital de prijzen voor haar abonnees van het
pakket „Vía Total” met 20 %, wanneer zij langer dan een jaar abonnee waren, en met 10 %, wanneer zij
minder dan een jaar abonnee waren. QuieroTV lanceerde in oktober 2000 een nieuw puntensysteem voor
de aankoop van een groep voetbalwedstrijden voor pay-per-view-televisie. Dit systeem resulteerde bijna
in een halvering van de prijzen die voorheen in Spanje werden gevraagd.

In november 2000 heeft de Commissie de procedure van artikel 15, lid 6, beëindigd, maar zij gaat
krachtens artikel 81 van het EG-Verdrag door met de beoordeling van het Audiovisual-Sport-stelsel.

Distributie van Nintendo-consoles en -producten (COMP/C3/36.321)

De Europese Commissie heeft op 25 april 2000 besloten een formele procedure in te leiden tegen
Nintendo Co en zeven andere bedrijven die Nintendo-producten distribueren, namelijk Linea GIG SpA,
Itochu Corporation, Concentra L.DA, Bergsala AB, Nortec SA, CD-Contact Data GmbH en John
Menzies Plc.

De zaak van de Commissie betreft de distributie van Nintendo-producten door Nintendo. Nintendo
vervaardigt diverse soorten spelconsoles en spelletjes die compatibel zijn met deze consoles. De
producten in kwestie zijn de „statische” NES-SNES-consoles, die nu zijn vervangen door de N64-
spelconsole en de „hand-held” Game Boy. Nintendo heeft voor elk van deze consoles talrijke spelletjes
ontwikkeld en op de markt gebracht.

De Commissie meende dat de bedrijven de interne markt onderling hadden verdeeld. Ieder bedrijf kreeg
een nationaal grondgebied binnen de Europese Unie toegewezen om Nintendo-producten te distribueren,
en moest parallelle uitvoer vanaf zijn grondgebied voorkomen, met name door een exportverbod aan hun
afnemers (detail- en groothandelaars) op te leggen en hen aan controles te onderwerpen. De bedrijven
werkten nauw samen om de bron van enige parallelhandel op te sporen. Bedrijven die parallelhandel
toestonden, werden bestraft.

Tevens beschuldigt de Commissie Nintendo ervan de prijsconcurrentie te beperken waardoor het voor
detailhandelaars in België en Frankrijk moeilijker wordt op het gebied van prijzen te concurreren. Deze
beperking impliceerde het gebruik van nationale wetten betreffende reclamekortingen en kortingen met
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terugwerkende kracht die, in tegenstelling tot kortingen bij contante betaling, niet in aanmerking worden
genomen bij de vaststelling of goederen onder de kostprijs zijn verkocht. Deze regeling was mogelijk
omdat de detailhandelaars geen andere voorzieningsbronnen met andere handelsvoorwaarden, zoals
kortingen bij contante betaling, hadden dan de distributiedochters van Nintendo op deze grondgebieden,
ten gevolge van de beperkte parallelhandel maar ook als gevolg van koppelverkoop.

Het onderzoek naar de distributiepraktijken van Nintendo begon in 1995. Volgens de Commissie gingen
de inbreuken door ondanks het feit dat Nintendo van het onderzoek afwist. Uiteindelijk kwam het
onderzoek in een stroomversnelling terecht toen enkele bedrijven met de Commissie gingen
samenwerken en essentieel bewijsmateriaal aandroegen.

De Commissie heeft de antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar ontvangen en is nu bezig
een eindbeschikking op te stellen die naar verwachting in 2001 zal worden gegeven.

Sun/Microsoft (COMP/C3/37.345)

Op 3 augustus 2000 heeft de Europese Commissie op initiatief van commissaris Mario Monti een
mededeling van punten van bezwaar gezonden aan Microsoft, omdat het bedrijf misbruik zou hebben
gemaakt van zijn machtspositie op de markt voor software voor besturingssystemen voor personal
computers door deze macht aan te wenden op de markt voor serversoftware. Het optreden van de
Commissie volgt op een klacht van het Amerikaanse softwarebedrijf Sun Microsystems, dat beweert dat
Microsoft de antitrustregels van de Europese Unie heeft geschonden via discriminerende
licentiepraktijken en door te weigeren essentiële informatie over haar Windows-besturingssystemen te
verschaffen.

Microsoft bezit een marktaandeel van rond de 95 % op de markt voor besturingssystemen voor personal
computers (pc’s) en geniet derhalve een vrijwel onbetwiste machtspositie. Heden ten dage maken de
meeste pc’s deel uit van netwerken die worden beheerd door servers. Interoperabiliteit, dit wil zeggen het
vermogen van de pc om met de server te communiceren, vormt de basis voor netwerkautomatisering.
Interoperabiliteit werkt slechts goed als de besturingssystemen van de pc en de server via koppelingen of
zogenaamde interfaces met elkaar kunnen communiceren. Sun Microsystems was van oordeel dat de
bijna monopoliepositie op de markt van pc-besturingssystemen van Microsoft de onderneming verplicht
gegevens over haar interfaces beschikbaar te stellen om de interoperabiliteit met serversoftware van
andere fabrikanten mogelijk te maken. De Commissie ontving bewijzen dat Microsoft zich niet hield aan
haar verplichting voldoende interface-informatie over haar pc-besturingssysteem te verschaffen. De
Commissie gelooft dat Microsoft slechts gedeeltelijke inlichtingen aan enkele van haar concurrenten
verstrekte en dan ook nog op discriminerende wijze. Het bedrijf weigerde informatie over interfaces te
geven aan concurrenten als Sun Microsystems (25).

Microsoft heeft op 17 november 2000 gereageerd op de mededeling van punten van bezwaar. De reactie
behelst ongeveer 12 000 bladzijden verdeeld over 25 dikke mappen. De essentie van het antwoord van
Microsoft is dat de vermeende schendingen van het Europese mededingingsrecht in tegenspraak zijn met
het feit dat ondernemingen in Europa over netwerken beschikken waarin klanten van Windows goed
samenwerken met niet-Windows-servers, inclusief de Solaris-servers van Sun. Interoperabiliteit tussen
klanten van Windows en niet-Windows-servers met uitwisseling van informatie en gebruikmaking van
dergelijke informatie zou momenteel gemeengoed zijn in Europese bedrijfsnetwerken. In de mededeling
van punten van bezwaar zou zijn uitgegaan van een definitie van interoperabiliteit die verderging dan die

¥25∂ Voor meer informatie, zie de persmededeling van de Commissie van 3 augustus 2000, IP/00/906, http://europa.eu.int/rapid/start/.
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van de softwarerichtlijn van 1991 (Richtlijn 91/250/EEG). De remedie die in de mededeling van punten
van bezwaar wordt beschreven, zou risico’s voor het technologiebeleid in de Europese Unie met zich
brengen.

In haar eerste beoordeling van de reactie van Microsoft volgt de Commissie niet de argumentatie van
het bedrijf, maar gelooft zij dat zij de werkingssfeer van haar eigen softwarerichtlijn op de juiste wijze
interpreteert. De Commissie verzet zich tegen de enge interpretatie van Microsoft in de zin van een
minimale operabiliteit. Zij meent dat een dominante onderneming die de pc-besturingssoftwaremarkt
zo sterk controleert, wettelijk verplicht is haar concurrenten voldoende interface-informatie te
verschaffen om gelijke mededingingsvoorwaarden op het gebied van de informatietechnologie
mogelijk te maken.

De Commissie zal haar beschikking naar verwachting in 2001 geven.

Groupement des Cartes Bancaires
(zaken COMP/32.746, 35.700, 35.859 en 37.260)

Op 30 oktober 2000 heeft de Commissie de Groupement des Cartes Bancaires bij administratieve brief
meegedeeld het dossier te sluiten inzake een reeks aanmeldingen van interne regels en documenten van
deze groep, waarvan de eerste dateert uit 1988 en de laatste uit 1998 (voor meer bijzonderheden, zie deel
I, de punten 205-208).

5. Internationale samenwerking

Air France/Sabre (zaak IV/36.488)

In juli 2000 heeft de Commissie haar onderzoek afgesloten naar vermeende discriminatie door Air
France van Sabre, een Amerikaans geautomatiseerd boekingssysteem, nadat de Franse luchtvaartmaat-
schappij had ingestemd met een gedragscode op grond waarvan voor Sabre dezelfde voorwaarden gingen
gelden als voor het geautomatiseerde boekingssysteem Amadeus, dat gedeeltelijk haar eigendom is, en
voor andere geautomatiseerde boekingssystemen. Het met succes verrichte onderzoek was het eerste dat
werd ingesteld naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten
uit hoofde van een bilaterale samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde
Staten.

Sabre en Amadeus zijn geautomatiseerde boekingssystemen die de verkoop van vliegtickets en
aanverwante diensten vergemakkelijken. Tot voor kort was Sabre in handen van de Amerikaanse
luchtvaartmaatschappij American Airlines en Amadeus is eigendom van Air France, het Duitse
Lufthansa, het Spaanse Iberia en het Amerikaanse Continental Airlines.

Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een klacht die bij het Amerikaanse ministerie van
Justitie was ingediend. De klacht hield in dat een aantal aan Amadeus gekoppelde bedrijven (inclusief
Air France, Iberia, Lufthansa en SAS) hun machtspositie op hun respectieve markten hadden misbruikt.
Het ging er met name om dat de luchtvaartmaatschappijen Sabre niet dezelfde volledige en tijdige
vluchtinformatie hadden verstrekt als aan Amadeus en dat zij Sabre niet dezelfde technische
mogelijkheden boden zoals de on-linebevestiging van boekingen.
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Het Amerikaanse ministerie van Justitie deed voor het eerst een beroep op het mechanisme van de
„positieve internationale courtoisie” zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst op mededin-
gingsgebied tussen de EU en de VS, en vroeg de Commissie de beweringen in het licht van de mededin-
gingsregels van de EU te onderzoeken. Op basis van het begrip positieve internationale courtoisie
kunnen de Amerikaanse mededingingsautoriteiten de Commissie verzoeken vermeend concurrentie-
verstorend gedrag in Europa te onderzoeken (en vice versa).

Na een voorbereidend onderzoek heeft de Commissie in maart 1999 een formele procedure tegen Air
France ingeleid. Vervolgens bereikte Sabre evenwel overeenstemming met Air France over een
gedragscode. In de gedragscode, die bestaat uit wederzijdse toezeggingen, beloven de partijen een gelijke
behandeling voor geautomatiseerde boekingssystemen en luchtvaartmaatschappijen te waarborgen,
waardoor de bezwaren van de Commissie worden weggenomen. De gedragscode voorziet ook in een
regelmatige uitwisseling van informatie en technische ontwikkelingen.

Het onderzoek van de Commissie leverde geen bewijs op van discriminatie door Lufthansa, Iberia en
SAS. Sabre heeft niettemin vergelijkbare gedragscodes afgesproken met Lufthansa en SAS. De
gedragscodes voorzien ook in samenwerking bij de aanpak van bijvoorbeeld bedrieglijke boekings-
praktijken door reisagenten. Alle luchtvaartmaatschappijen hebben zich bereid verklaard tegen dezelfde
voorwaarden met elk ander geautomatiseerd boekingssysteem te werken.

B — Nieuwe regelgevende teksten en bekendmakingen 
die door de Commissie zijn vastgesteld of ingediend

Titel Datum Bekendmaking
Mededeling — Ontbundelde toegang tot het aansluitnet 26.4.2000 PB C 272 van 23.9.2000, blz. 55
Spraak op Internet 20.12.2000 PB C 369 van 22.12.2000, blz. 3
Ontwerp-richtlijn mededinging (Telecom) 12.7.2000 PB C 96 van 27.3.2001, blz. 2
Verordening (EG) nr. 2658/2000 van de Commissie van 
29 november 2000 betreffende de toepassing van artikel 81, 
lid 3, van het Verdrag op groepen 
specialisatieovereenkomsten

29.11.2000 PB L 304 van 5.12.2000, blz. 3

Verordening (EG) nr. 2659/2000 van de Commissie van 
29 november 2000 betreffende de toepassing van artikel 81, 
lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoeks- en 
ontwikkelingsovereenkomsten

29.11.2000 PB L 304 van 5.12.2000, blz. 7

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren inzake de 
toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op 
horizontale samenwerkingsovereenkomsten

29.11.2000 PB C 3 van 6.1.2001, blz. 2
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C — Formele beschikkingen op grond van de artikelen 81, 82 
en 86 van het EG-Verdrag

1. Bekendgemaakte beschikkingen

2. Andere formele besluiten (26)

Beschikkingen houdende afwijzing van klachten

Bekendgemaakte beschikkingen Datum beschikking Bekendgemaakt in
CECED (zaak 36.718) 24.1.2000 PB L 187 van 26.7.2000, blz. 47
Eurovisie (zaak 32.150) 10.5.2000 PB L 151 van 24.6.2000, blz. 18
FETTCSA (zaak 34.018) 16.5.2000 PB L 263 van 20.10.2000, blz. 1
Aminozuren (zaak 36.545) 7.6.2000
Inntrepreneur (zaak 36.456) en Spring (zaak 36.492) 29.6.2000 PB L 195 van 1.8.2000, blz. 49
Nathan/Bricolux (zaak 36.516) 5.7.2000 PB L 54 van 23.2.2001, blz. 1
Spaanse luchthavens (zaak 35.737) 26.7.2000 PB L 208 van 18.8.2001, blz. 36
Opel Nederland (zaak 36.653) 20.9.2000 PB L 59 van 28.2.2001, blz. 1
Unisource (zaak 36.841) 29.12.2000 PB L 52 van 22.2.2001, blz. 30
Natriumcarbonaat — Solvay-CFK 13.12.2000 IP/00/1449, 13.12.2000
Natriumcarbonaat — Solvay 13.12.2000 IP/00/1449, 13.12.2000
Natriumcarbonaat — ICI 13.12.2000 IP/00/1449, 13.12.2000
JCB (zaak 35.918) 21.12.2000 IP/00/1526, 21.12.2000
Italië — Nieuwe postdiensten 21.12.2000 PB L 63 van 3.3.2001, blz. 59

¥26∂ Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Zaak nr. Comp/ Naam Datum beschikking
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
35.266 WFSGI/FIFA 29.2.2000
34.811 SIC/Radiotelevisão Portuguesa 7.3.2000
36.174 Telecinco/ERU 11.7.2000
35.629 Duitse sporttelevisie/ERU 11.7.2000
36.060 Röwe/Audi 21.12.2000
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D — Bij administratieve brief in 2000 afgesloten zaken27

¥27∂ 1  = negatieve verklaring ex artikel 81, lid 1, of artikel 82;
2  = individuele vrijstelling ex artikel 81, lid 3;
3  = verenigbaar met bekendmaking/groepsvrijstelling.

Zaak nr. Comp/ Naam Zaak
afgesloten op

Soort administra-
tieve brief ¥27∂

 36.447 SweFerry + DSB 4.1.2000 1
 36.340 PO/ICWP 5.1.2000 1
 36.535 CIA 6.1.2000 1
 36.325 PO/Duitsland (artikel 90, Richtlijn 96/19/EG) 7.1.2000 1
 37.139 PO/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 PO/ORF 17.1.2000 1
 36.794 PO/Ierland 21.1.2000 1
 35.979 ESAT/Telecom Eireann 24.1.2000 1
 37.281 ALILE/OUP 24.1.2000 1
 36.502 PO/Landingsrechten Oostenrijk 28.1.2000 1
 35.325 Aero Lloyd/Duitse luchthaven 31.1.2000 1
 35.491 De Post + Generale Bank 4.2.2000 1
 37.770 PO/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 (artikel 90, nr. 98/4371) 15.2.2000 1
 36.910 ACC/DT + 1 (artikel 90, nr. 98/4321) 15.2.2000 1
 37.312 TriCoTel/Austria + 1 (procedure 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 PO/Portugal 17.2.2000 1
 36.117 PO/Portugal 17.2.2000 1
 36.118 PO/Luxemburg 17.2.2000 1
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 36.119 PO/Griekenland 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 PO/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/Radio en televisie Portugal 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 PO/CML + Capitol Vial 17.3.2000 1
 37.779 BASF + Sonatrach + 3 17.3.2000 1
 36.387 Gradenegger/Oostenrijk 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 PO/Gas Natural + Endesa 31.3.2000 1
 37.623 Electranatura/Spanje 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/Oostenrijk (P 99/5250) 11.4.2000 1
 36.631 Novomatic/Oostenrijk (P 99/5249) 11.4.2000 1
 36.709 Charity/Oostenrijk (P 99/5248) 11.4.2000 1
 36.918 Zeller/Oostenrijk (P 99/5147) 11.4.2000 1
 37.705 Pyrsos/Griekenland (P 99/5245) 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 (Eurovisie) 13.5.2000 1
 35.266 FIFA 15.5.2000 2
 37.802 Dynamit Nobel + Orica + 1 15.5.2000 2
 36.473 PO/Aer Rianta (kortingen landingsrechten in Ierland) 16.5.2000 1
 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
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 33.539 PO/SEP + Gasunie 29.5.2000 1
 36.472 PO/Landingsrechten Frankrijk (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 PO/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/Austria + 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 PO/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/ERU 21.8.2000 1
 36.174 Telecinco/ERU 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 „Nieuwe” Inntrepreneur-standaardhuurcontracten 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
 36.883 PO/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 PO/Eurovisiesongfestival 5.10.2000 1
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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 PO/Duitsland 9.10.2000 1
37.848 Nordic Terminal Dues + 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 Danemark + 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 agreement + 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 PO/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 PO/Groupement des Cartes Bancaires 24.11.2000 1
35.700 Bankkaarten „CB” 24.11.2000 2
35.859 Bankkaarten „CB” 24.11.2000 1
37.260 Bankkaarten „CB” 24.11.2000 1
37.949 DuPont 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 PO/Brussels Stock Exchange + 2 14.12.2000 1
36.662 PO/DTB + MATIF + Soffex 14.12.2000 1
37.951 DZGTM + E.T. + Kinopraxia Gefyra + SEP 

Gefyra + 5
15.12.2000 3

37.199 PO/Austria retention 18.12.2000 1
37.423 PO/Statuts des sociétés de droits d’auteur 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 — Bekendmakingen op grond van de artikelen 81 en 82 
van het EG-Verdrag

1. Bekendmaking op grond van artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad

2. Bekendmakingen met het verzoek aan belanghebbenden hun opmerkingen 
over de voorgenomen operaties kenbaar te maken

3. „Carlsberg”-bekendmakingen
(betreffende structurele coöperatieve gemeenschappelijke ondernemingen)

Zaak nr. Comp/ Naam Publicatie
37.576 UEFA Broadcasting Regulations PB C 121 van 29.4.2000, blz. 14
34.657 Manzsche Verlag + NOMOS + Droemersche PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
35.245 Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
35.246 Cornelsen Verlag PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
35.247 Fink-Kümmerly & Frey PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
35.248 Springer-Verlag PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
35.249 Klett PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
35.250 Verlagsgruppe Bertelsmann PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
35.251 Weka Firmengruppe PB C 162 van 10.6.2000, blz. 25
36.841 Unisource PB C 217 van 29.7.2000, blz. 35
37.462 Identrus PB C 231 van 11.8.2000, blz. 5
37.557 Eurex PB C 231 van 11.8.2000, blz. 2

Zaak nr. Comp/ Naam Publicatie
37.711 Marine Mastic PB C 12 van 15.1.2000, blz. 10
37.841 Elf Atochem + Solvay + 2 PB C 112 van 19.4.2000, blz. 7
37.920 3G Patent Platform PB C 227 van 9.8.2000
37.949 DuPont de Nemours + Borealis PB C 255 van 6.9.2000, blz. 7

Zaak nr. Comp/ Naam Publicatie
37.747 Stockhausen/Rohm & Haas PB C 9 van 13.1.2000, blz. 9
37.711 Marine Mastic PB C 12 van 15.1.2000, blz. 10
37.769 Bayer/Lyondell + 1 PB C 21 van 25.1.2000, blz. 23
37.779 BASF + Sonatrach + 3 PB C 31 van 3.2.2000, blz. 3
37.741 Nec/Siemens PB C 73 van 14.3.2000, blz. 6
37.802 Dynamit Nobel — Orica PB C 73 van 14.3.2000, blz. 6
37.775 CEMEP PB C 74 van 15.3.2000, blz. 5
37.841 Elf Atochem + Solvay + 2 PB C 112 van 19.4.2000, blz. 7
37.854 Pilkington — Interpane PB C 112 van 19.4.2000, blz. 7
37.846 Neles + VIB PB C 114 van 20.4.2000, blz. 3
37.889 Fiat + GM PB C 170 van 20.6.2000, blz. 8
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F — Persberichten

37.949 DuPont de Nemours + Borealis PB C 255 van 6.9.2000, blz. 7
37.732 Synergen PB C 255 van 6.9.2000, blz. 8
37.592 EPS + 5 PB C 345 van 2.12.2000, blz. 8

Referentie Datum Onderwerp
IP/00/2 5.1.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming Telecom in 

Italië.
IP/00/111 4.2.2000 Commissie lanceert tweede fase mededingingsrechtelijk onderzoek 

in telecomsector: mobiele roaming.
IP/00/121 7.2.2000 Autoprijzen in Europese Unie: verschillen tussen lidstaten eurozone verkleinen 

lichtjes.
IP/00/141 10.2.2000 Commissie onderzoekt effect Windows 2000 op concurrentie.
IP/00/148 11.2.2000 Commissie verleent goedkeuring voor een overeenkomst ter verbetering van de 

energie-efficiëntie van wasmachines.
IP/00/173 21.2.2000 Commissie verleent goedkeuring verwerving gezamenlijke zeggenschap 

over E-Plus door KPN en Bellsouth.
IP/00/183 23.2.2000 Commissaris Mario Monti reageert op overeenkomst inzake vaste boekenprijs 

(Duitsland en Oostenrijk).
IP/00/297 27.3.2000 Commissie sluit onderzoek naar Spaanse onderneming Gas Natural.
IP/00/372 12.4.2000 Commissie kan geldboete opleggen aan Telefónica Media en Sogecable inzake 

voetbalrechten in Spanje (zaak nr. 37.652).
IP/00/409 27.4.2000 Commissie daagt Frankrijk voor rechter betreffende universele dienstverlening.
IP/00/419 28.4.2000 Commissie leidt procedure in tegen distributiepraktijken Nintendo.
IP/00/447 8.5.2000 Commissie verleent goedkeuring oprichting gemeenschappelijke onderneming van 

Dynamit Nobel GmbV Explosivstoff- und Systemtechnik en Orica Europe Ltd.
IP/00/472 12.5.2000 Commissie verleent goedkeuring ERU-Eurovisieregeling (zaak nr. 32.150).
BIO/00/98 15.5.2000 Europese Commissie onderzoekt Franse elektriciteitsmarkt met betrekking tot 

concurrentie tussen Électricité de France en Compagnie Nationale du Rhône.
IP/00/508 23.5.2000 Commissie verleent goedkeuring overeenkomst onder Europese fabrikanten ter 

verbetering efficiëntie van elektromotoren.
IP/00/562 31.5.2000 Commissie leidt formele procedure in tegen Deutsche Post AG wegens verstoring 

internationaal postverkeer.
IP/00/589 7.6.2000 Commissie legt ADM, Ajinomoto en anderen geldboeten op in lysinekartel.
IP/00/637 20.6.2000 Commissie verleent goedkeuring eerste verkoop regionaal kabeltelevisienetwerk in 

Duitsland door Deutsche Telekom.
IP/00/651 22.6.2000 Nieuwe Duitse vaste boekenprijsregeling schendt communautaire 

mededingingsregels niet mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd 
(Sammelrevers).

IP/00/713 5.7.2000 Commissie treedt op tegen Éditions Nathan ter vrijwaring concurrentie in 
onderwijsmateriaal.

IP/00/725 6.7.2000 Beschikking van de Commissie van januari 1998 tegen Volkswagen wordt 
bevestigd door Europees Gerecht van eerste aanleg.

IP/00/766 12.7.2000 Ontwerp-richtlijn inzake mededinging.
IP/00/765 12.7.2000 Commissie ondervraagt dominante telecomoperatoren over toegang tot het 

aansluitnet voor hun concurrenten.
IP/00/781 13.7.2000 Autoprijzen in EU: prijsverschillen blijven hoog.
IP/00/784 14.7.2000 Commissie maakt lijst bij kartelonderzoek betrokken banken bekend.
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IP/00/821 24.7.2000 Commissie verleent goedkeuring voor Internetportaal Vizzavi van Vodafone, 
Vivendi en Canal+ onder voorwaarden.

IP/00/905 2.8.2000 Commissie verleent goedkeuring acquisitie tweede regionaal kabeltelevisiestation 
van Deutsche Telekom door Callahan.

IP/00/906 3.8.2000 Commissie leidt procedure in tegen vermeende discriminerende licentiegeving en 
weigering software-informatie te verstrekken door Microsoft.

IP/00/908 7.8.2000 Commissie waarschuwt banken in Duitsland en Nederland in onderzoek 
wisselkosten eurozone.

IP/00/919 8.8.2000 Commissie leidt procedure in tegen Deutsche Post AG wegens misbruik 
machtspositie.

IP/00/923 11.8.2000 Commissie zendt Luxemburg met redenen omkleed advies inzake 
doorgangsrechten.

IP/00/924 11.8.2000 Commissie vraagt bijkomende opmerkingen inzake spraaktelefonie via Internet.
IP/00/925 11.8.2000 GTO — Identrus.
IP/00/932 16.8.2000 Commissie verleent goedkeuring samenwerkingsovereenkomst General Motors en 

Fiat inzake aandrijflijnen, gemeenschappelijke aankoop auto-onderdelen en 
sommige andere gemeenschappelijke activiteiten.

IP/00/1014 15.9.2000 Exportverbod van motorfietsen door Triumph beëindigd na optreden Commissie.
IP/00/1028 20.9.2000 Commissie legt Opel Nederland BV geldboete van 43 miljoen euro op wegens 

belemmering export nieuwe auto’s vanuit Nederland.
MEMO/00/55 20.9.2000 Communautair mededingingsbeleid en sector motorbrandstoffen.
IP/00/1043 22.9.2000 Prijzen telecom leaselijnen nog steeds belemmering voor de totstandkoming van 

eEurope.
IP/00/1090 29.9.2000 Commissie en lidstaten bespreken mededingingsbeleid in de sector 

motorbrandstoffen.
IP/00/1092 2.10.2000 Commissie doet mededeling van punten van bezwaar toekomen inzake kartels in 

brouwerijsector België en Luxemburg.
IP/00/1108 4.10.2000 Commissie breidt procedure tegen Deutsche Post AG wegens misbruik 

machtspositie uit.
IP/00/1135 9.10.2000 Commissie verleent goedkeuring octrooilicentieprogramma ter uitvoering DVD-

standaard.
IP/00/1306 15.11.2000 Commissie hecht goedkeuring aan evaluatieverslag over Verordening (EG) 

nr. 1475/95 betreffende afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake 
motorvoertuigen.

IP/00/1347 22.11.2000 Commissie bevestigt inspecties bij Italiaanse staalproducenten.
IP/00/1351 23.11.2000 Commissie sluit zaak COBAT, een Italiaans consortium dat betrokken is bij de 

ophaling, de opslag en verkoop van gebruikte loodbatterijen.
IP/00/1352 23.11.2000 Commissie trekt geldboete tegen Telefónica en Sogecable in maar zet onderzoek 

gezamenlijke voetbalrechten voort.
IP/00/1358 24.11.2000 Commissie verdenkt vermeend Oostenrijks kartel „Lombard Club” eveneens van 

vaststelling wisselkosten eurozone.
IP/00/1360 27.11.2000 Commissie geeft groen licht voor herstructurering Eurelsat.
IP/00/1391 30.11.2000 Commissaris Monti en directeuren-generaal Nationale Mededingingsautoriteiten 

bespreken mededingingsbeleid in sector motorbrandstoffen.
IP/00/1418 6.12.2000 Commissie leidt procedure in tegen distributiepraktijken van B&W Loudspeakers.
IP/00/1449 13.12.2000 Commissie bevestigt drie eerdere beschikkingen waarbij boeten werden opgelegd 

aan Solvay en ICI inzake natriumcarbonaat.
IP/00/1526 21.12.2000 Commissie legt JCB geldboete op wegens onrechtmatige 

distributieovereenkomsten en -praktijken.
IP/01/1 3.1.2001 Unisource.
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G — Arresten en beschikkingen van de communautaire rechtscolleges

1. Gerecht van eerste aanleg

Zaak Partijen Datum Publicatie
T-241/97 Stork Amsterdam BV/Commissie 17.2.2000 PB C 102 van 8.4.2000, blz. 20
T-25/95
T-26/95
T-30/95
T-31/95
T-32/95
T-34/95
T-35/95
T-36/95
T-37/95
T-38/95
T-39/95
T-42/95
T-43/95
T-44/95
T-45/95 en
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 en
T-104/95

Cimenteries CBR staatssteun
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
Syndicat National de l’Industrie Cimentière (SFIC)
Vicat staatssteun
Groupe Origny staatssteun
Ciments Français staatssteun
Heidelberger Zement AG
Lafarge Coppée staatssteun
Aalborg Portland A/S
Alsen AG

Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV
Unicem SpA
Fratelli Buzzi SpA
Compañia Valenciana de Cementos Portland 
staatssteun
The Rugby Group plc
British Cement Association
Asland staatssteun
Castle Cement Ltd
Heracles General Cement Company staatssteun
Corporación Uniland staatssteun
Agrupación de Fabricantes de Cemento
de Espanã (Oficimen)
Irish Cement Ltd
Cimpor-Cimentos de Portugal SA
SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento 
staatssteun
Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC)
Titan Cement Company SA
Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA
Holderbank Financière Glarus AG
Hornos Ibéricos Alba staatssteun (Hisalba)
Aker RGI ASA
Scancem (publ) AB
Cementir-Cementerie del Tirreno SpA
Blue Circle Industries plc
Enosi Tsimentoviomichanion Ellados
Tsimenta Chalkidos AE/Commissie

15.3.2000 PB C 122 van 8.4.2000,
blz. 18-20

T-513/93 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali/Commissie

30.3.2000 PB C 149 van 27.5.2000, blz. 29

T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd/Commissie 30.3.2000 PB C 149 van 27.5.2000, blz. 29
T-77/95 Union française de l’express (Ufex), DHL 

International, Service CRIE, May Courier/Commissie
25.5.2000 PB C 211 van 22.7.2000, blz. 17

T-62/98 Volkswagen AG/Commissie 6.7.2000 PB C 273 van 23.9.2000, blz. 11
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2. Hof van Justitie

T-41/96 Bayer AG/Commissie 26.10.2000 PB C 95 van 24.3.2001, blz. 8
T-154/98 Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, 

Monin automobiles SA, Europe auto service (EAS) 
SA/Commissie

26.10.2000

T-5/97 Industrie des poudres sphériques/Commissie 30.11.2000
T-128/98 Aéroports de Paris/Commissie 30.12.2000

Zaak Partijen Datum Publicatie
C-147/97 en
C-148/97

Deutsche Post AG en
Gesellschaft für Zahlunssysteme mbH (GZS)
(C-147/97), CitiCorp. Kartenservice GmbH (C148/97) 
— Verwijzing op grond van artikel 234 EG door het 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Duitsland)

10.2.2000 PB C 122 van 29.4.2000, blz. 2

C-395/96 P 
en
C-396/96 P

Commissie/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)/Commissie en anderen

16.3.2000 PB C 149 van 27.5.2000, blz. 3

C-265/97 P 
en
C-266/97 P

Coöperatieve vereniging De Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA)/Florimex 
BV en anderen

30.3.2000 PB C 163 van 10.6.2000, blz. 30

C-286/95 P Commissie/Imperial Chemical Industries plc (ICI) 6.4.2000 PB C 192 van 8.7.2000, blz. 1
C-287/95 P 
en
C-288/95 P

Commissie/Solvay SA 6.4.2000 PB C 192 van 8.7.2000, blz. 1

C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus ApS and Københavns 
Kommune — Verwijzing op grond van artikel 234 
EG door the Østre Landsret (Denemarken)

23.5.2000 PB C 247 van 26.8.2000, blz. 1

C-258/98 Giovanni Carra and Others — Verwijzing op grond 
van artikel 234 EG door the Pretore di Firenze (Italië)

8.6.2000 PB C 273 van 23.9.2000, blz. 1

C-180/98 -
C-184/98

Pavel Pavlov and Others and Stichting 
Pensioenfonds Medische Specialisten — 
Verwijzing op grond van artikel 234 EG door 
Kantongerecht te Nijmegen (Nederland)

12.9.2000 PB C 335 van 25.11.2000, blz. 2

C-222/98 Hendrik van der Woude en Stichting Beatrixoord 
— Verwijzing op grond van artikel 234 EG door 
Kantongerecht te Groningen (Nederland)

21.9.2000

C-298/98 P Metsä-Serla Sales Oy/Commissie 16.11.2000
C-297/98 P SCA Holding Ltd/Commissie 16.11.2000
C-294/98 P Metsä-Serla Oyj/Commissie 16.11.2000
C-291/98 P Sarrió SA/Commissie 16.11.2000
C-286/98 P Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commissie 16.11.2000
C-283/98 P Mo och Domsjö AB/Commissie 16.11.2000
C-282/98 P Enso Española SA/Commissie 16.11.2000
C-280/98 P Moritz J. Weig GmbH & Co.KG/Commissie 16.11.2000
C-279/98 P Cascades SA/Commissie 16.11.2000
C-248/98 P NV Koninklijke KNP BP/Commissie 16.11.2000
C-214/99 Neste Markkinointi Oy/Yötuuli Ky e.a. 6.12.2000
C-344/98 Masterfoods Ltd/HB Ice Cream Ltd

en HB Ice Cream Ltd/Masterfoods Ltd
14.12.2000
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II — CONCENTRATIECONTROLE: VERORDENING (EEG) NR. 4064/89 
EN ARTIKEL 66 VAN HET EGKS-VERDRAG

A — Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 6,
leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1. Concentratievoorstellen die voorwaardelijk zijn goedgekeurd 
op grond van artikel 6, lid 2, van de concentratieverordening

Generali/INA

De verwerving van INA, een van de grootste Italiaanse verzekeraars, door Generali, een onderneming die
in Italië en andere landen actief is in de verzekeringssector, werd door de Commissie goedgekeurd op
voorwaarde dat een aantal verbintenissen zouden worden nageleefd. Generali verbond zich ertoe haar
meerderheidsbelangen in drie dochterondernemingen die actief zijn in de levensverzekeringssector,
alsook haar participatie in de verzekeringsmaatschappij Fondiaria af te stoten. INA verbond zich ertoe
haar meerderheidsbelangen in de bankverzekeraar Bnl Vita en in Banco di Napoli af te stoten. De
mededingingsbezwaren waartoe de transactie aanleiding gaf, werden verzwaard doordat er een
belangrijke mate van in elkaar sluitende directievoering bestond waarbij directeuren van Generali en
INA eveneens zetelden in de raden van bestuur en/of de raden van toezicht van sommige van hun
concurrenten in de levensverzekeringssector. Generali en INA verbonden zich ertoe dergelijke
directievoering uit te schakelen teneinde de coördinatie van het concurrentiegedrag van de met elkaar
gelieerde ondernemingen te verhinderen.

Shell/BASF

De zaak Shell/BASF (28) (het Nicole-project) betrof een gemeenschappelijke onderneming waarin de
partijen al hun wereldwijde polypropyleen („PP”) en polyethyleenbelangen, welke momenteel in handen
zijn van Montell, Targor en Elenac, zouden samenbrengen. De gemeenschappelijke onderneming kreeg
na een onderzoek in de eerste fase groen licht op voorwaarde dat een door de partijen aangeboden
verbintenissenpakket zou worden nageleefd.

De combinatie van de activiteiten van de twee ondernemingen gaf aanleiding tot horizontale
mededingingsbezwaren op de markten van de PP-technologielicenties, de PP-harsen en de PP-
verbindingen. Die bezwaren werden weggewerkt door de afstoting van aanzienlijke hoeveelheden
productiecapaciteit in de segmenten harsen en verbindingen alsook door de afstoting van de PP-
technologielicentieactiviteit van BASF (Novolen).

Daarenboven bezit BASF een portefeuille octrooien voor de volgende generatie PP-katalysatoren
(metallocenen) die sterk genoeg zou zijn geweest om anderen ervan te verhinderen metalloceenkata-
lysatoren op de markt te brengen. De Commissie was van mening dat de combinatie van deze sterke
octrooienpositie met de positie die de gemeenschappelijke onderneming zou hebben ingenomen op het
gebied van de traditionele (Ziegler-Natta-)katalysatoren en -technologie de dominante positie van de
partijen verder zou hebben versterkt. Om aan die bezwaren tegemoet te komen, verbonden de partijen
zich ertoe een aantal maatregelen te treffen welke onder meer betrekking hebben op de licentiegeving en

¥28∂ M.1751.
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de niet-uitoefening van die octrooirechten ten gevolge waarvan de gemeenschappelijke onderneming niet
langer in staat zal zijn de ontwikkeling van metalloceenkatalysatoren te verhinderen.

De partijen stelden een vorm van „pendelarbitrage” voor, een proces dat volgens de Commissie de
partijen ertoe aanzet billijke en redelijke offertes in te dienen en een pad uitstippelt om complexe
onderhandelingskwesties billijk op te lossen zonder de middelen van de Commissie te belasten.

Vodafone/Mannesmann (29)

Het onderzoek van de Commissie in die zaak wees uit dat er een groeiende vraag is naar geavanceerde
naadloze pan-Europese diensten bij internationale mobiele afnemers. Inzonderheid hebben grote
ondernemingen met aanzienlijke hoeveelheden Europese grensoverschrijdende activiteiten een grotere
vraag naar dergelijke geavanceerde diensten dan andere categorieën abonnees. Die nieuwe diensten
omvatten in hoofdzaak pan-Europese aanbiedingen van mobiele Internetdiensten en draadloze
lokaliseringsdiensten die in aanzienlijke mate toegankelijk zullen zijn via mobiele Internetportalen.

De geavanceerde pan-Europese diensten zijn ten zeerste afhankelijk van de mogelijkheid van de
operatoren om hun afnemers precies te lokaliseren wanneer deze zich buiten het bereik van hun eigen
netwerk bevinden. Met de bestaande GSM-netwerken is dit niet mogelijk maar via nieuwe technologieën
zoals GPRS, EDGE en CAMEL, zullen de operatoren elkaars netwerken kunnen integreren om deze
diensten naadloos aan te bieden. Die technologieën bieden tevens een aanzienlijke verbetering ten
aanzien van de snelheid waarmee informatie en gegevens (inclusief inhoud) kunnen worden
overgedragen via de verschillende netwerken. Teneinde naadloze diensten te verstrekken, moeten de
operatoren overeenstemming bereiken over de wijzigingen van de bestaande netwerkconfiguraties,
gecentraliseerde managementoplossingen, kosten en winsttoewijzing. Ingevolge de concentratie heeft de
nieuwe onderneming een uniek dekkingsgebied in de gemeenschappelijke markt aangezien zij in acht
lidstaten uitsluitende zeggenschap en in drie lidstaten gezamenlijk zeggenschap uitoefent over mobiele
operatoren. Bovendien beschikt zij over een ongeëvenaard klantenbestand (alleen in Europa is het bijna
twee keer zo groot als dat van haar naaste concurrent). Door het grote dekkingsgebied bleek de uit de
concentratie ontstane onderneming zich in een unieke positie te bevinden om een geïntegreerd netwerk
uit te bouwen waardoor zij, althans in de lidstaten waar zij uitsluitende zeggenschap uitoefent, in staat
zou zijn snel pan-Europese geavanceerde naadloze diensten aan te bieden. Anderzijds zouden de
concurrenten van de uit de concentratie ontstane onderneming wegens hun gefragmenteerde
dekkingsgebieden en de moeilijkheden om hun netwerken te integreren in een naadloos netwerk niet in
staat zijn op korte of middellange termijn (gemiddeld drie à vijf jaar) een alternatief netwerk aan te
bieden. Dit gaf aanleiding tot ernstige bezwaren ten aanzien van de verenigbaarheid van de concentratie
met de gemeenschappelijke markt.

De aanvaarde verbintenissen behelzen dat i) Orange Plc, inclusief al haar dochterondernemingen, als een
zelfstandige activiteit buiten de concentratie wordt gehouden teneinde tegemoet te komen aan de
mededingingsbezwaren op de mobiele telefoniemarkt in België en in het Verenigd Koninkrijk, ii) andere
mobiele operatoren de mogelijkheid krijgen aan hun klanten pan-Europese geavanceerde naadloze
diensten aan te bieden door gebruik te maken van het geïntegreerde netwerk van de uit de concentratie
ontstane onderneming. Door de snelle ontwikkelingen in de sector, de gunning van UMTS-licenties van
de derde generatie en het feit dat de concurrenten hoogstwaarschijnlijk zullen trachten een alternatieve
infrastructuur uit te bouwen, zijn de verbintenissen beperkt tot een periode van drie jaar.

¥29∂ M.1795.
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Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham en Pfizer/Warner-Lambert

De onderneming die ontstaat uit de concentratie tussen Glaxo Wellcome en SmithKline Beecham, wordt
wereldwijd het grootste farmaceutisch bedrijf dat 7,3 % van de mondiale omzet zal vertegenwoordigen.
De transactie gaf aanleiding tot bezwaren in verband met de totstandkoming van een machtspositie met
betrekking tot verschillende behandelingen maar de partijen boden een veel omvattend verbintenis-
senpakket aan. Er waren ernstige twijfels gerezen omtrent enkele belangrijke toepassingen van genees-
middelen voor menselijk gebruik waarvoor de nieuwe onderneming zeer hoge marktaandelen van
nagenoeg 100 % zou bezitten op drie markten, meer bepaald de antivirusvaccins, met uitzondering van
de aids-remmer (J5B), de topische antivirusvaccins (D6D) en de anti-emetica (A4A). Er bestonden
eveneens ernstige twijfels omtrent cefalosporine (J1D) in Spanje. Uit het onderzoek van de Commissie is
bovendien gebleken dat de positie van de partijen op de markt van de behandeling van astma (COPD)
nog kon worden versterkt door de stoffen die zij momenteel ontwikkelen. De verbintenissen die de
overlapping welke door de voorgestelde transactie in die markten was ontstaan, uitschakelden of
aanzienlijk beperkten, behelsden afstotingen door middel van licentieovereenkomsten en de verkoop van
licenties.

De concentratie tussen de Amerikaanse farmaceutische bedrijven Pfizer Inc. en Warner-Lambert Inc.
waardoor een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld tot stand zou worden gebracht met
totale inkomsten van 27,7 miljard USD, kon eveneens worden goedgekeurd nadat de ondernemingen de
mededingingsbezwaren van de Commissie in een aantal behandelingsgebieden hadden weggenomen. Er
waren drie productmarkten van geneesmiddelen voor menselijk gebruik waar de uit de concentratie
ontstane onderneming die Pfizer Inc. zou heten, zeer hoge marktaandelen zou halen. Het betrof de
Belgische, Finse, Griekse, Luxemburgse, Oostenrijkse, Spaanse en Zweedse markt van geneesmiddelen
ter bestrijding van de ziekte van Alzheimer (N7D), de Oostenrijkse markt van calciumantagonisten
(C8A) en de Duitse en Oostenrijkse markt van antihelminthica met uitzondering van schistomiciden
(P1B). Voor elk van die producten hebben de partijen zich ertoe verbonden activa af te stoten en licenties
te verkopen om de volledige overlapping weg te werken.

European Aeronautic, Space and Defence Company (EADS)

De Commissie heeft haar voorwaardelijke goedkeuring gehecht aan de voorgenomen oprichting van
EADS, waarin de Duitse onderneming DaimlerChrysler AG, het Franse Lagardère SCA, de Franse staat
en de Spaanse onderneming Sociedad Estatal de Participationes Industriales (SEPI) hun activiteiten in de
sector luchtvaart, telecommunicatie, ruimtevaart en verdediging hebben gefuseerd.

Wat de markt voor grote commerciële vliegtuigen en de defensiemarkten betreft, rezen er geen
problemen. Op het niveau van de fabricage van grote commerciële vliegtuigen blijven de mededingings-
voorwaarden ongewijzigd aangezien BAe Systems zijn vetorechten behoudt ten aanzien van alle
strategische beslissingen van het Europese Airbus-consortium en er geen aanwijzingen zijn dat de
transactie een machtspositie tot stand zou brengen op de hoger in de bedrijfskolom gelegen
uitrustingsmarkten. Wat de defensieprogrammamarkten betreft, zullen de partijen verder het hoofd
moeten bieden aan de belangrijke compenserende afnemersmacht van de nationale ministeries van
Landsverdediging en op de exportmarkten wordt op mondiaal niveau geconcurreerd zodat de partijen
concurrentie zullen blijven ondervinden van grote, inzonderheid Amerikaanse defensiebedrijven zoals
Lockheed-Martin, Raytheon of Boeing. De inbreng van de ruimtevaartactiviteiten van CASA gaf
daarentegen aanleiding tot mededingingsbezwaren op twee markten van satellietuitrusting: centrale
buizen waarrond de satellieten zijn geassembleerd en antennereflectoren die in de eerste plaats in
communicatie voor commercieel en militair gebruik worden gebruikt. Aérospatiale-Matra Lanceurs
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(„AML”), een dochteronderneming van Aérospatiale Matra, is de belangrijkste Europese producent van
die producten met marktaandelen van 70 % in bepaalde segmenten. Bovendien zijn er aanwijzingen dat
CASA het beste alternatief is voor AML. Derhalve bestond er een risico dat de transactie een
machtspositie op die twee markten in het leven zou roepen. Bovendien onderkende de Commissie
eveneens een mededingingsprobleem op het gebied van de levering van militaire communicatiesa-
tellieten in Frankrijk. Dit komt omdat op die markt i) de mededinging is beperkt tot Matra Marconi
Space, een dochteronderneming van Matra en Marconi, en Alcatel Space Industries; ii) Alcatel Space
Industries centrale buizen en antennereflectoren bij de partijen betrekt en iii) de gevolgen van de
transactie op de markten van centrale buizen en antennereflectoren het risico inhouden dat Alcatel Space
niet langer in staat zal zijn om die producten tegen een concurrentiële prijs te betrekken. Derhalve werd
gevreesd dat de uit de concentratie ontstane onderneming in staat zou zijn Alcatel Space Industries van
de markt uit te sluiten om aldus de enige leverancier te worden van het Franse ministerie van Landsver-
dediging.

Teneinde die mededingingsbezwaren weg te nemen, boden de partijen verbintenissen aan welke
inhielden dat Aérospatiale-Matra Lanceurs twee pakketten zou afstoten die de koper(s) ervan in staat
zouden stellen op onafhankelijke en levensvatbare wijze antennereflectoren en centrale buizen voor
satellieten te ontwerpen, te fabriceren en te verkopen. Dit afstotingspakket omvatte de relevante
intellectuele-eigendomsrechten, de overdracht van personeel of, naar keuze van de overnemer, de
verstrekking van technische bijstand en specifieke werktuigen.

France Télécom/Orange

Nadat de Commissie in april de verwerving van het Duitse Mannesmann door Vodafone Airtouch had
goedgekeurd op voorwaarde dat Orange zou worden afgestoten om de mededingingsbezwaren weg te
nemen welke voortvloeiden uit overlappingen op de Belgische en Britse markten voor mobiele telecom-
municatiediensten, stemde France Télécom erin toe Orange te kopen. Die nieuwe transactie gaf
aanleiding tot horizontale overlappingen op de Belgische markt van mobiele telecommunicatiediensten
waar France Télécom actief is via haar dochteronderneming Mobistar en Orange reeds een gemeen-
schappelijke onderneming met KPN heeft, meer bepaald KPN Orange. Die overlapping zou France
Télécom een gecombineerd marktaandeel van meer dan 30 % verschaft hebben op de Belgische mobiele-
telefoniemarkt. De transactie zou tot gevolg hebben gehad dat de derde mobiele operator in België zou
worden opgeslorpt waardoor slechts twee concurrenten, Proximus en Mobistar, op de markt zouden
overblijven. Om de totstandkoming van een duopolie op de Belgische markt te verhinderen, boden
France Télécom/Orange aan hun belangen in de gemeenschappelijke onderneming KPN Orange te
verkopen aan een onafhankelijke derde partij.

Vodafone Vivendi/Canal+: het gemeenschappelijk Internetportaal Vizzavi

De oprichting van het gemeenschappelijk Internetportaal Vizzavi door Vodafone, Vivendi en Canal+
werd mogelijk gemaakt nadat de ondernemingen zich ertoe hadden verbonden om concurrerende
Internetportalen een gelijke toegang te garanderen tot de decodeerdozen en mobiele handapparaten van
de ondernemingen (voor meer bijzonderheden zie deel I, punten 168 en 169).

Rexam/American National Can

De voorgenomen verwerving van de Amerikaanse fabrikant van blikjes voor drank, American National
Can Inc., door het Britse Rexam Plc, dat actief is op het gebied van de verpakking voor verbruiks-
producten, heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid omtrent het ontstaan van machtsposities op twee
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regionale geografische markten, meer bepaald Noord-Europa en Zuid-Europa. Vóór de concentratie
waren er vier grote producenten van blikjes voor drank in de Europese Unie: Rexam, American Can,
Continental Can en Carnaud MetalBox.

In Noord-Europa zou de concentratie geleid hebben tot de totstandkoming van een duopolie tussen
Rexam/ANC en Continental Can die samen 80 % van de markt zouden hebben vertegenwoordigd met
gelijklopende marktaandelen, kostenstructuren, capaciteit en overcapaciteit. Dientengevolge zou een
concurrentieverstorende coördinatie van het gedrag mogelijk zijn geworden op die markt die wordt
gekenmerkt door een vlakke groei, producthomogeniteit en transparantie, een gebrek aan technologische
verandering en een derde aanbieder met een beperkte capaciteit.

Teneinde aan die bezwaren tegemoet te komen, hebben de partijen voorgesteld twee van hun fabrieken
die de Noord-Europese markt bedienen, te verkopen aan een onafhankelijke derde. Dientengevolge zal
de symmetrie van de capaciteit en de overcapaciteit worden opgeheven en zal parallel gedrag via
stilzwijgende coördinatie onder de twee toonaangevende aanbieders op lange termijn onhoudbaar zijn. In
Zuid-Europa, waar de uit de concentratie ontstane onderneming de dominante leverancier zou zijn
geworden, hebben de partijen eveneens voorgesteld een fabriek af te stoten. Deze verbintenis maakte een
einde aan de concurrentieoverlapping en herstelde de toestand van vóór de concentratie op deze
geografische markt.

Volvo/Renault Véhicules Industriels

Een van de belangrijkste bezwaren tegen de verwerving van Renault Véhicules Industriels („RVI”) door
Volvo was dat Volvo, na het verbod van de voorgenomen concentratie tussen Volvo en Scania, een
belangrijke aandeelhouder van Scania was gebleven. Evenzo was RVI via de gemeenschappelijke
onderneming Irisbus gelieerd aan Iveco (van het Fiat-concern) wat de fabricage en de verkoop van
bussen betreft. In het kader van de verwerving van RVI hebben de partijen zich evenwel ertoe verbonden
die banden met Scania en Iveco door te knippen binnen een bepaalde termijn. Bovendien hebben de
partijen zich tevens ertoe verbonden de overlappingen welke door de transactie zouden ontstaan op de
Franse busmarkt, weg te werken.

Voor zware vrachtwagens zou Volvo in Finland een gecombineerd marktaandeel van 55 % hebben
gehaald. RVI is evenwel voornamelijk actief via een brede samenwerking met Oy Sisu AB („Sisu”), een
Finse fabrikant van vrachtwagens waarmee RVI een gemeenschappelijke onderneming, RS Hansa Auto
Oy („Hansa”) had opgericht. Het belang van RVI in Hansa zal binnen een bepaalde termijn worden
verkocht. Deze verbintenis heft de mededingingsbezwaren op de Finse markt van zware vrachtwagens
op. De uit de concentratie ontstane onderneming zal daadwerkelijk beconcurreerd worden door
verschillende gevestigde concurrenten op alle andere markten (30).

Unilever/Bestfoods

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de verwerving van het Amerikaanse Bestfoods door
het Engels/Nederlandse Unilever nadat de partijen aanzienlijke toezeggingen hadden gedaan om de
mededingingsbezwaren weg te werken. De activiteiten van de twee ondernemingen op het gebied van de
productie en distributie van levensmiddelen overlappen elkaar op een groot aantal nationale markten in

¥30∂ In Frankrijk heeft RVI sinds 1994 marktaandeel verloren. Dit is voornamelijk ten goede gekomen aan DAF dat zijn
marktaandeel in die periode verdrievoudigd heeft. Momenteel zijn alle andere Europese vrachtwagenfabrikanten actief in
Frankrijk en halen zij er een aanzienlijke omzet die gaat van 6 tot 16 %. 
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de Europese Economische Ruimte, zowel in de detailhandel als in de sector levensmiddelenverstrekking.
De verbintenissen omvatten de afstoting van een aanzienlijk aantal merken, onder meer Lesieur, Royco
en Oxo. Het afstotingspakket vertegenwoordigt een jaarlijkse detailhandelsverkoop ter waarde van
ongeveer 500 miljoen euro.

De verwerving zou hebben geleid tot overlappingen op ongeveer 150 afzonderlijke nationale met
levensmiddelen verband houdende markten. In de levensmiddelendetailhandel, waar de afnemers
voornamelijk supermarkten en levensmiddelendetailhandelaren zijn, oefenen Unilever en Bestfoods
overlappende activiteiten uit die mededingingsproblemen zouden hebben doen ontstaan op de markten
van instant- en gewone droge soep, droge bijgerechten, koude sauzen, warme sauzen (vloeibaar en
droog), jam en andere culinaire producten zoals bouillon. Dat gold voor bijna alle EER-landen.

De transactie zou eveneens concurrentieproblemen hebben opgeleverd in de sector levensmiddelenver-
strekking die de verkoop van levensmiddelen aan verschillende maaltijdverstrekkende klanten zoals
hotels, vrijetijdsclubs, cafés en restaurants omvat. Die problemen zouden betrekking hebben op de
noordse landen (droge soep en warme sauzen in Denemarken, Finland en Zweden en de bouillonmarkt in
Denemarken en Zweden), Ierland (gedroogde warme sauzen) en het Verenigd Koninkrijk (gedroogde
sauzen en bouillon).

Teneinde de bezwaren van de Commissie op de bovengenoemde markten weg te nemen, verbond
Unilever zich ertoe een aantal belangrijke merken zoals Lesieur, Batchelors, McDonnells, Bla Band
Royco en Oxo af te stoten. De afstotingen omvatten het gehele assortiment producten welke momenteel
onder die merknamen worden verkocht in de levensmiddelendetailhandel en de levensmiddelenver-
strekking. De afstotingen omvatten eveneens regelingen die moeten garanderen dat de kopers niet alleen
het huidige marktaandeel van de merken verwerven maar ook de volledige waarde van het merk.

Vivendi/Canal+/Seagram

In oktober keurde de Commissie de verwerving van het Canadese Seagram door het Franse
telecommunicatie- en mediabedrijf Vivendi en zijn dochteronderneming Canal+ goed. De transactie had
aanzienlijke gevolgen op drie markten, meer bepaald betaaltelevisie, de opkomende pan-Europese
portaalmarkt en de opkomende markt voor on-linemuziek.

Wat de betaaltelevisiemarkt betreft, concludeerde de Commissie dat Canal+ als grootste betaaltelevisie-
exploitant in Europa wegens zijn waarschijnlijke exclusieve toegang tot kwaliteitsfilms die door
Universal geproduceerd en gecoproduceerd worden, zijn machtspositie in een aantal landen zou hebben
versterkt.

Vivendi bood een verbintenissenpakket aan dat onder meer de concurrenten toegang garandeerde tot de
filmproductie en coproductie van Universal. Inzonderheid verbonden de partijen zich ertoe Canal+ geen
zogenaamde „first window”-rechten (eerste uitzending) te verlenen op meer dan 50 % van de productie
en coproductie van Universal. Films die op betaaltelevisie worden vertoond kort nadat zij in de bioscoop
zijn uitgebracht en in videoversie verhuurd worden, worden in een „first window”-regeling uitgebracht,
dit wil zeggen voordat zij algemeen op televisie beschikbaar zijn. Deze verbintenis betreft de volgende
landen: België, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en de noordse landen en heeft een looptijd van vijf
jaar. Vivendi verbond zich er tevens toe haar belang in de Britse betaaltelevisiemaatschappij BSkyB, die
banden heeft met Fox, een grote Amerikaanse filmstudio, te verkopen.
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De transactie gaf eveneens aanleiding tot ernstige twijfels inzake de totstandkoming van een
machtspositie op de opkomende pan-Europese portaalmarkt en de opkomende markt voor on-linemuziek
omdat de muziekinhoud van Universal werd samengevoegd met Vizzavi, het multitoegangsportaal van
Vivendi. Teneinde die bezwaren op te heffen, bood Vivendi aan concurrerende portalen gedurende vijf
jaar toegang te verlenen tot de on-linemuziekinhoud van Universal.

B — Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 8, lid 2, 
van de Concentratieverordening (EEG) nr. 4064/89

1. Concentratiezaken die onvoorwaardelijk werden goedgekeurd 
op grond van artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening

Pirelli/BICC

De verwerving van stroomkabelfabrieken van BICC General in Italië en Groot-Brittannië door Pirelli
Cavi e Sistemi, de kabeldivisie van het Italiaanse Pirelli-concern, werd goedgekeurd na een grondig
onderzoek. BICC General behoudt haar fabrieken in Portugal en Spanje. De transactie betreft de markten
van de productie en verkoop van stroomkabels voor nutsbedrijven. De Commissie onderkende
afzonderlijke markten van stroomkabels voor laagspanning en middenspanning, welke gebruikt worden
voor de distributie van elektriciteit, en voor hoogspanning en hoogste spanning, welke gebruikt worden
voor het vervoer van elektriciteit.

De belangrijkste kwestie betrof de definitie van de geografische markt, meer bepaald de vraag of de
concurrentie op nationaal dan wel op Europees niveau verloopt. Uit het onderzoek is gebleken dat de
fabrikanten in Europa in staat zijn hun kabels af te zetten in verschillende lidstaten aangezien de
productharmonisatie ver gevorderd is en de transportkosten relatief laag zijn. Nutsbedrijven zijn
eveneens in staat kabels te betrekken bij buitenlandse aanbieders. Naast Pirelli/BICC zijn er minstens
vier andere grote kabelfabrikanten (Alcatel, ABB, NKT en de overblijvende productiefabrieken van
BICC General in Portugal en Spanje) alsook een aantal kleinere ondernemingen (zoals Brugg en Sagem).
Netwerkexploitanten kopen grote hoeveelheden en hebben een sterke onderhandelingspositie.

De Commissie onderzocht eveneens of Pirelli samen met Alcatel, de tweede grootste speler in de sector,
eventueel een collectieve machtspositie zou innemen op de markten van stroomkabels voor laagspanning
en middenspanning en de markten van stroomkabels voor hoogspanning en hoogste spanning, maar vond
geen afdoende bewijs van het bestaan van bewust parallel gedrag. De marktaandelen van de ondernemingen
zijn asymmetrisch. De markt wordt gekenmerkt door de lage frequentie waarmee aanbestedingen worden
uitgeschreven en door een geringe mate van prijstransparantie. Bovendien hebben de kabelfabrikanten in
het segment hoogspanning en hoogste spanning een sterke concurrentieprikkel wegens de structuur van het
biedingsproces waarbij nutsbedrijven de gehele opdracht vaak gunnen aan de laagste bieder. De markten
van stroomkabels voor laagspanning en middenspanning lenen zich evenmin tot bewust parallel gedrag
aangezien een aantal kleinere aanbieders (de zogenaamde „marginale ondernemingen”) als alternatief
kunnen dienen wanneer de prijzen door de twee toonaangevende bedrijven zouden worden opgetrokken.
Deze aanbieders zouden eveneens kunnen voldoen aan de vereisten van regionale nutsbedrijven die een
beperktere koopkracht hebben in vergelijking met de nationale netwerkexploitanten. Om die redenen
concludeerde de Commissie dat de concentratie niet zou leiden tot de totstandkoming of de versterking van
een „collectieve” machtspositie op de markten van de levering van stroomkabels voor laagspanning/
middenspanning en hoogspanning/hoogste spanning aan de nutsbedrijven.
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Boeing/Hughes

De verwerving van de satellietactiviteiten van Hughes Electronics Corporation door Boeing Company
werd goedgekeurd na een grondig onderzoek. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat HSC
concurrentie zal blijven ondervinden van andere grote satellietbouwers zoals Lockheed Martin, S/S
Loral, Alcatel Space Industries en Astrium.

Boeing bouwt navigatiesatellieten en heeft eveneens belangrijke activiteiten op het gebied van de
satellietlanceringsdiensten. Daartoe beschikt het over een reeks draagraketten onder de naam Delta en
heeft het een belang in Sea Launch, een andere lanceerdienstexploitant. Hughes, een dochteron-
derneming van General Motors, is wereldwijd de toonaangevende fabrikant van commerciële
geostationaire communicatiesatellieten („GEO-satellieten”) met marktaandelen van ongeveer 35-40 %.
Hughes fabriceert voorts bepaalde satellietuitrusting en verstrekt communicatie- en betaaltelevisie-
diensten via satelliet. Ingevolge de transactie zullen de satellietfabricageactiviteiten van de partijen
worden samengevoegd hetgeen zal leiden tot een verticale integratie tussen de satellietactiviteiten van
Hughes en de lanceringsactiviteiten van Boeing.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de positie van HSC niet aanzienlijk zou worden
versterkt ingevolge de transactie aangezien de verbreking van de banden tussen HSC en het Hughes-
concern geen grote nieuwe opportuniteiten in het leven zou roepen voor HSC dat in de plaats daarvan de
klandizie zou kunnen verliezen van de satellietexploitatiebedrijven van Hughes (PanAmSat, DirecTV en
Hughes Network Systems) die tussen 1997 en 1999 ongeveer 45 % van de bij HSC bestelde satellieten
vertegenwoordigden.

De Commissie onderzocht eveneens of de partijen afnemers van Hughes ertoe zouden kunnen brengen
Boeing als lanceerdienstexploitant te kiezen door de integratie van de satellieten met draagraketten van
derden duurder te maken dan met draagraketten van Boeing. Er werd eveneens gevreesd dat Hughes de
draagraketkeuze zou kunnen beïnvloeden ten gunste van Boeing bij „Delivery In Orbit”-contracten. Uit
een uitvoerige bevraging van de afnemers is gebleken dat HSC waarschijnlijk opdrachten zou verliezen
indien het zou proberen de integratiekosten van zijn satellieten met draagraketten van andere fabrikanten
dan Boeing te verhogen.

2. Concentratiezaken die voorwaardelijk zijn goedgekeurd 
op grond van artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening

TotalFina/Elf

De overname van Elf Acquitaine door TotalFina bracht wereldwijd het vierde grootste petroleumconcern
tot stand en was tevens een voorbeeld van een zaak waarin de grootste nationale spelers werden
samengebracht. Teneinde mededingingsproblemen op te heffen, moest de Commissie onderzoeken of er
sprake was van overlappende activiteiten en knelpunten die de nieuwe onderneming in haar voordeel zou
kunnen gebruiken om de markt te sluiten door de controle die zij uitoefent over de invoer, het vervoer en
de distributie van geraffineerde petroleumproducten. Mede door het verwachte grote effect op vitale
markten voor de consumenten vergde de transactie een zorgvuldig onderzoek.

Wat betreft de groothandel in fuel en huisbrandolie en de controle van de „logistieke keten”, bleek uit het
onderzoek van de Commissie dat de voorgenomen concentratie zou leiden tot de totstandkoming van een
geïntegreerd raffinagebedrijf dat 55 % van de raffinagecapaciteit, een vergelijkbaar aandeel van de
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groothandelsmarkten voor autobrandstoffen en huisbrandolie in handen zou hebben alsook controle zou
uitoefenen over de meeste Franse importdepots, de drie voornaamste pijpleidingen die elke plaats in
Frankrijk bevoorraden en een wezenlijk deel van de lokale depots. De combinatie zou TotalFina/Elf
substantiële marktmacht verleend hebben die niet zou kunnen worden aangevochten door de vraagzijde
(supermarkten of grote eindgebruikers) noch door concurrerende raffinadeurs. Dit zou TotalFina/Elf in
staat gesteld hebben de prijzen te verhogen, aanvankelijk op de groothandelsmarkten en vervolgens,
nadat het de concurrentie van de supermarkten zou hebben verzwakt, op de detailhandelsmarkt van de
verkoop van autobrandstof en huisbrandolie. Derhalve verbond TotalFina zich ertoe een groot deel van
zijn investeringen in vervoer- en opslaglogistiek van de hand te doen teneinde van de Commissie groen
licht te krijgen voor de voorgenomen concentratie.

Wat de verkoop van brandstoffen langs snelwegen betreft, bleek uit het onderzoek van de Commissie dat
de concurrentie, die reeds vóór de concentratie tussen TotalFina en Elf was beperkt, virtueel zou worden
uitgeschakeld als die twee spelers erin slaagden bijna tweederde van de markt in handen te krijgen. In het
licht van de grote bezorgdheid van de Commissie stelde TotalFina voor 70 tankstations van de hand te
doen.

De Commissie kwam voorts tot de bevinding dat de LPG-markt reeds in hoge mate geconcentreerd is en
dat de nieuwe onderneming ingevolge de concentratie een machtspositie op de markt zou verwerven;
inzonderheid zou de controle van de logistieke infrastructuur voor de invoer, de opslag en het verpakken
van LPG de onderneming volledig onafhankelijk maken in geheel Frankrijk waardoor zij niet langer
aangewezen zou zijn op het ruilen van toegang tot infrastructuur met haar concurrenten hetgeen
gebruikelijk is in die sector. De Franse LPG-logistiek wordt inzonderheid in de winter, wanneer de vraag
het grootst is, volledig gebruikt waardoor een concurrent zijn aangeboden volume moeilijk kan verhogen
ingeval de dominerende groep de prijs verhoogt. In een dergelijk prijsverhogingsscenario zou het
waarschijnlijk in het belang zijn van de concurrenten om de marktleider te volgen eerder dan een
confrontatie aan te gaan. Uiteindelijk bood TotalFina aan Elf Antargaz volledig te verkopen hetgeen elke
overlapping tussen de LPG-activiteiten van Total en Elf zou opheffen.

Teneinde te verhinderen dat de nieuwe onderneming de verkoop van brandstoffen voor straalvliegtuigen
in de luchthavens van Lyon en Toulouse volledig in handen zou krijgen, heeft TotalFina zich ertoe
verbonden om 50 % van de infrastructuur die het ingevolge de overname van Elf zou verwerven, van de
hand te doen.

AOL/Time Warner

De concentratie zal de eerste verticaal geïntegreerde inhoudleverancier op Internet tot stand brengen die
inhoud van TW (muziek, nieuws, films enz.) via het Internetdistributienetwerk van AOL zal verspreiden.

Wegens de structurele banden en sommige bestaande contractuele regelingen met Bertelsmann zou
AOL/TW tevens een bevoorrechte toegang hebben tot de inhoud van Bertelsmann en inzonderheid tot
zijn grote muziekbestanden. Dientengevolge zou AOL/TW de controle hebben uitgeoefend over de
grootste bron van muziekuitgeverijrechten in Europa waar TW en Bertelsmann samen ongeveer
eenderde van de markt in handen hebben.

Teneinde de mededingingsbezwaren op te heffen, boden de partijen een verbintenissenpakket aan dat er
uiteindelijk op gericht is de banden tussen Bertelsmann en AOL te verbreken. AOL en Bertelsmann
hebben meer bepaald een mechanisme ingevoerd waarbij Bertelsmann zich geleidelijk terugtrekt uit
AOL Europe en de Franse gemeenschappelijke onderneming AOL Compuserve. Bovendien zullen de
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partijen voorlopige maatregelen treffen om te garanderen dat AOL en Bertelsmann zich als
onafhankelijke ondernemingen zullen gedragen zodra Bertelsmann zich volledig heeft teruggetrokken.
AOL Time Warner zal meer bepaald geen maatregelen treffen die ertoe zouden leiden dat de muziek van
Bertelsmann exclusief via AOL on line beschikbaar wordt gemaakt of exclusief wordt geformatteerd
zodat zij alleen kan worden afgespeeld op een AOL-muziekspeler.

Aangezien het grootste Europese mediabedrijf, en inzonderheid de toonaangevende muziekdivisie BMG
vrijelijk alleen kan concurreren, besloot de Commissie dat AOL/TW onvoldoende kritische massa zou
hebben in termen van rechten op het gebied van de muziekuitgeverij om de markt te domineren.

Air Liquide/BOC

In de zaak Air Liquide/BOC onderkende de Commissie in de sector technische gassen verschillende
productmarkten die worden afgebakend per type gas en per distributiemethode, meer bepaald i) de
tonnagemarkt, ii) de bulkmarkt en iii) de flessengasmarkt. De Commissie hield rekening met de
onderlinge verhoudingen tussen die markten waarbij zij bijvoorbeeld impliceert dat een sterke positie op
de tonnagemarkt vaak concurrentievoordelen zal meebrengen op de bulkmarkt en vice versa.

De tonnagemarkt werd geacht de gehele EER te omvatten. Op die markt zouden de partijen een
machtspositie verkregen hebben. De partijen boden evenwel verbintenissen aan waarvan de Commissie
aannam dat zij de mededingingsbezwaren zouden wegnemen.

Er werd geconcludeerd dat de geografische markt voor bulkgas en gas in flessen (met uitzondering van
bepaalde zeer zuivere en hoogwaardige gassen) nationaal was, voornamelijk wegens de verschillende
prijzen, marktstructuren en distributiesystemen in de lidstaten. De transactie zou de machtspositie van
Air Liquide op bepaalde bulk- en flessengasmarkten in Frankrijk en van BOC in Ierland en het Verenigd
Koninkrijk versterkt hebben. De combinatie van bestaande machtsposities op die markten in
aangrenzende landen, lag aan de oorsprong van de bezorgdheid dat een uitgebreid gebied bestendig
gedomineerd zou worden door één entiteit. De voorgestelde verbintenissen waren erop gericht te
garanderen dat de voormalige thuismarkten voor concurrentie zouden worden opengesteld via de
afstoting van fabrieken voornamelijk in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De jaaromzet van de
afgestoten fabrieken vertegenwoordigde ongeveer de helft van het marktaandeel dat Air Liquide anders
zou hebben verworven.

Op de heliummarkt en de markt van speciale gassen voor de elektronische industrie, welke werden
gedefinieerd als ruimer dan nationaal, dreigde de transactie een gezamenlijke machtspositie tot stand te
brengen tussen de nieuwe eenheid en Air Products (dat samen met Air Liquide een bod heeft uitgebracht
op BOC teneinde de activa van BOC onder elkaar te verdelen na de voltooiing van de transactie). De
corrigerende maatregelen omvatten de afstoting van contracten voor de levering van vloeibaar helium uit
Polen en Rusland, toegang tot de aankoopcontracten van Air Liquide/BOC in de Verenigde Staten en het
bevriezen van de gezamenlijke controle van Air Liquide (met Air Products en uiteindelijk de Algerijnse
regering) over de belangrijke Algerijnse leveringen. De corrigerende maatregelen ten aanzien van de
gezamenlijke machtspositie die de transactie tot stand zou brengen in de markt van speciale gassen voor
de elektronica-industrie, omvatten de afstoting van het vulstation van Air Liquide in Frankrijk, alsook
een verbintenis om derden toegang te verlenen tot de geoctrooieerde gastechnologie van BOC; hierop
zou worden toegezien door een onafhankelijke octrooigemachtigde. Uiteindelijk ging de concentratie
niet door.
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Linde/AGA

De bevindingen van de Commissie in de Air Liquide-zaak met betrekking tot de afbakening van de
geografische en de productmarkt van tonnagegas, bulkgas en flessengas werden bevestigd in de
gelijklopende zaak Linde AGA. In die zaak hadden de verbintenissen betrekking op afstotingen op de
bulkmarkt en de flessengasmarkt in Nederland en Oostenrijk.

VEBA/VIAG

De concentratie tussen de Duitse concerns VEBA en VIAG zou samen met de concentratie tussen RWE
en VEW, die op hetzelfde ogenblik door het Bundeskartellamt werd onderzocht, het aangezicht van de
Duitse elektriciteitsindustrie veranderen inzonderheid op het niveau van het koppelnet. In haar
oorspronkelijke vorm zou de concentratie van VEBA en VIAG geleid hebben tot een dominant duopolie
van VEBA/VIAG en RWE/VEW op de markt van de levering van elektriciteit van het koppelnet. Na de
concentratie zouden PreussenElektra AG (VEBA) en Bayernwerk AG (VIAG) samen met RWE/VEW
meer dan 80 % van die markt gecontroleerd hebben.

Na de concentratie, zoals zij oorspronkelijk was aangemeld, kon om talrijke structurele redenen niet
langer enige merkbare concurrentie tussen VEBA/VIAG en RWE verwacht worden. Een aantal factoren
wezen erop dat de concentratie kon leiden tot parallel gedrag. Die factoren behelzen onder meer het
volgende: elektriciteit is een volledig homogeen product dat op een doorzichtige markt wordt afgezet; de
ondernemingen hebben vergelijkbare kostenstructuren omdat zij een vergelijkbaar bestand elektriciteits-
centrales exploiteren en daarnaast een aantal gezamenlijk geëxploiteerde grote elektriciteitscentrales
bezitten; er zijn talrijke onderlinge betrekkingen tussen VEBA/VIAG en RWE; de verwachte groei van
de vraag is laag en het product heeft een lage prijselasticiteit.

Bovendien zou het duopolie VEBA/VIAG en RWE of RWE/VEW niet te kampen hebben met enige
noemenswaardige externe concurrentie. Bovenop het extreem hoge marktaandeel van het duopolie zou,
met uitzondering van EnBW, geen enkel ander aan het netwerk gekoppeld elektriciteitsbedrijf
onafhankelijk zijn geweest van het duopolie. Derhalve zou het duopolie controle hebben uitgeoefend
over veruit het grootste deel van de geïnstalleerde opwekkingscapaciteit, bijna alle potentiële
beschikbare opwekking en veruit het grootste deel van het transmissienetwerk in Duitsland. Bovendien
zijn er belangrijke belemmeringen voor het betreden van de markt welke inzonderheid verband houden
met de totstandbrenging van nieuwe capaciteit en invoer.

In antwoord op de bezwaren van de Commissie stelde VEBA/VIAG voor dat het talrijke belangen in
andere ondernemingen zou afstoten en de op de elektriciteitsmarkt heersende voorwaarden zou
verbeteren. RWE/VEW ging vergelijkbare verbintenissen aan ten aanzien van het Bundeskartellamt. De
door VEBA/VIAG en RWE/VEW aangegane verbintenissen garanderen dat de voornaamste banden
tussen de twee grote concerns worden verbroken inzonderheid ingevolge de verkoop van hun belangen in
de aan het netwerk gekoppelde Oost-Duitse onderneming Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) en de
bruinkoolproducent Laubag. VEAG wordt aldus onafhankelijk van de West-Duitse aan het netwerk
gekoppelde ondernemingen en zal als concurrent ernstig moeten worden genomen. De marktpositie van
VEAG zal vergelijkbaar zijn met die van VIAG vóór de concentratie en VEAG zal de derde speler
worden op de Duitse markt. Het Zuid-Duitse Energie Baden-Württemberg (EnBW) is de vierde speler.
De verkoop van die belangen zal tegelijkertijd de marktposities van VEBA/VIAG en RWE/VEW,
waarvan VEAG tot dusver deel uitmaakte, afbouwen.
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Andere banden met RWE/VEW zullen worden verbroken door de verkoop van belangen die VIAG
rechtstreeks of zijdelings had in VEW en belangen die VEBA had in Rhenag (Rheinische Energie AG).
De positie van de overblijvende onderling gekoppelde ondernemingen zou worden versterkt; VEBA of
VIAG had eerder een belang in elk van die ondernemingen, met uitzondering van EnBW. Dit geldt voor
de Hamburgse elektriciteitsleverancier Hamburgische Elektrizitätswerke AG (HEW) en het Berlijnse
bedrijf Kraft und Licht AG (BEWAG).

VEBA/VIAG en RWE/VEW hebben zich tevens ertoe verbonden de transportvergoeding die bekend is
onder de naam „T-component” en verschuldigd is wanneer een leverancier van energie tussen de
noordelijke en de zuidelijke handelszones die zijn ingevoerd bij de Verbändevereinbarung II, niet kan
worden vereffend met hoeveelheden die in omgekeerde richting worden getransporteerd, niet aan te
rekenen. Deze verbintenis zal de basisvoorwaarden van het vervoer via het netwerk dat wordt
geëxploiteerd door die twee voornaamste onderling gekoppelde ondernemingen, aanzienlijk verbeteren.
Invoer uit Scandinavië zal aanzienlijk vereenvoudigd worden omdat VEBA een deel van de capaciteit
die voor haar is voorbehouden op de interconnector met Denemarken, vrij zal geven voor gebruik door
concurrenten.

Er zijn eveneens andere verbintenissen aangegaan die de bezwaren van de Commissie wegwerken met
betrekking tot twee markten van cyanuurzuurchlorideproducten.

AstraZeneca/Novartis

Bij deze transactie, die de wereld ’s grootste gewasbeschermingsproducent tot stand zou brengen, zouden
Astra-Zeneca, totstandgekomen ingevolge de concentratie tussen Astra AB en Zeneca Group plc in de
lente van 1999, en Novartis, totstandgekomen ingevolge de concentratie van Ciba-Geigy en Sandoz in
december 1996, hun activiteiten op gewasbeschermingsgebied samenvoegen in een nieuw opgerichte
onderneming, Syngenta AG. Novartis zou eveneens haar activiteiten in de sector zaaizaad aan Syngenta
overdragen.

De transactie gaf aanleiding tot bezwaren in een groot aantal markten van gewasbeschermingsproducten
omdat zij dreigde machtsposities tot stand te brengen of te versterken in 39 markten waaronder die van
de schimmelbestrijdingsmiddelen voor granen en onkruidverdelgingsmiddelen ter bescherming van
maïs. Op veel van die markten zouden de partijen gecombineerde marktaandelen hebben tussen 50 en
75 %. Het uitgebreide pakket corrigerende maatregelen omvat afstotingen van producten, die dit jaar
wereldwijd een totale omzet van meer dan 250 miljoen euro vertegenwoordigden, het verlenen van
licenties en de beëindiging van distributieovereenkomsten.

Dankzij de bilaterale overeenkomst inzake antitrustsamenwerking tussen de Commissie en de Verenigde
Staten van 1991, heeft de Commissie samengewerkt met de Federal Trade Commission waardoor een
gemeenschappelijke en derhalve daadwerkelijke oplossing voor de onderkende problemen kon worden
gevonden op de markten van schimmelbestrijdingsmiddelen voor granen (wereldwijde afstoting van de
strobilurinactiviteiten van Novartis) en de onkruidbestrijdingsmiddelen ter bescherming van maïs
(wereldwijde afstoting van de acetochlooractiviteiten van AstraZeneca).

Dow Chemical/Union Carbide

De verwerving van Union Carbide (UCC) door Dow Chemical waardoor een van de grootste
producenten van chemicaliën ter wereld tot stand zou worden gebracht, gaf aanleiding tot
mededingingsbezwaren op drie gebieden: de Commissie concludeerde dat zonder corrigerende
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maatregelen op grond waarvan voorlopige goedkeuring is verleend, de concentratie zou geleid hebben tot
de totstandkoming of versterking van machtsposities op de markten van C8 LLDPE-harsen,
etheenamines en PE-technologie.

Met betrekking tot C8 LLDPE zou de transactie een gecombineerd marktaandeel van 80 % hebben
opgeleverd hetgeen vijf keer zo groot is als dat van de naaste concurrent. De concentratie met UCC zou
de reeds dominante positie van Dow op de West-Europese markt versterkt hebben door de toevoeging
van het belang van UCC in Polimeri, een gemeenschappelijke onderneming met Enichem. Om de
versterking van die positie te verhinderen, verbonden de partijen zich ertoe Polimeri hetzij te verplichten
zijn Italiaanse productiefabriek die onder meer C8 LLDPE produceert, te verkopen dan wel de
50 %-participatie van UCC in Polimeri volledig af te stoten. Beide verbintenissen kunnen de overlapping
tussen de activiteiten van de partijen wegnemen.

In de tweede plaats concludeerde de Commissie dat specifieke soorten etheenamines afzonderlijke
productmarkten vormen en dat de relevante geografische markt mondiaal is. Voor de meeste
afzonderlijke etheenamines zou de transactie geleid hebben tot aanzienlijke overlappingen tussen de
activiteiten van de partijen en gecombineerde wereldwijde marktaandelen van meer dan 60 %.

Om die mededingingsbezwaren weg te werken, verbond Dow zich ertoe zijn volledige mondiale
etheenamineactiviteiten (productiefabrieken, intellectuele-eigendomsrechten, technologie, contracten,
personeel) van de hand te doen. Tevens zal het de helft van zijn capaciteit in het Nederlandse Terneuzen
beschikbaar stellen voor de nieuwe eigenaar van de etheenamineactiviteiten. Die activiteit kan fysisch
gescheiden worden van andere activiteiten van Dow Chemical en de nieuwe eigenaar zal voor zijn
grondstoffen niet afhankelijk zijn van Dow.

Ten derde concludeerde de Commissie dat de Dow/UCC-transactie de machtspositie van UCC op de
markt van de PE-technologiepakketten in de gasfase en/of op de algemenere markt van de PE-lagedruk-
technologiepakketten zou hebben versterkt door de toekenning van Dows metalloceenoctrooi aan
Univation, de gemeenschappelijke onderneming van UCC en Exxon, en BPA Amoco’s positie als
belangrijkste concurrent van Univation zou hebben verzwakt aangezien BP Amoco niet langer toegang
zou hebben tot een metalloceentechnologie waarvan de waarde bewezen is.

Om aan de mededingingsbezwaren tegemoet te komen, stemde Dow ermee in belanghebbende derden
open licenties te verlenen op de achtergrondoctrooien voor metalloceen met betrekking tot de gasfase- en
slurryprocédés. Dow verbond zich ertoe geen licenties te verlenen op haar achtergrondoctrooien voor
metalloceen aan Univation dan wel dergelijke octrooien aan Univation toe te kennen. Dow zal eveneens
al haar activa met betrekking tot de PE-gasfasemetalloceentechnologie aan BP verkopen. Samen met
andere maatregelen zal dit BP in staat stellen daadwerkelijk te concurreren met de uit de concentratie
ontstane entiteit op de markt van gasfasetechnologiepakketten, inclusief de mogelijkheid om
metalloceenkatalysatoren te leveren.

Industri Kapital/Dyno — Verwerving van de controle door een risicokapitaal

Deze zaak betreft de verwerving van het Noorse Dyno ASA („Dyno”) door het concern Industri Kapital
(„Industri Kapital”). Industri Kapital is een zogenaamde risicokapitaalverstrekker en beheert en controleert
een aantal particuliere aandelenfondsen. Die fondsen controleren talrijke ondernemingen, onder meer Neste
Chemicals Oy („Neste”), een chemisch bedrijf, en Arca, een onderneming die actief is op het gebied van
materiaalbehandelingssystemen.
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In de betrokken zaak verwierven Industri Kapital 1997 Fund („IK 97”) en Industri Kapital 2000 Fund („IK
2000”) via een houdstermaatschappij alle aandelen in Dyno. De activiteiten van Dyno op het gebied van
explosieven werden ondergebracht in een afzonderlijke onderneming en de overblijvende chemische
activiteiten werden via houdstermaatschappijen eigendom van de twee fondsen (IK 1997 en IK 2000). IK
1997 en IK 2000 zijn particuliere aandelenfondsen. Zij zijn geen rechtspersonen maar vloeien voort uit
contractuele regelingen tussen de respectieve beleggingsbeheermaatschappijen, IK 97 Ltd en IK 2000 Ltd,
en de beleggers. IK 97 Ltd en IK 2000 Ltd zijn vennootschappen naar het recht van Jersey. Zij oefenen
stemrecht uit in de portefeuilleondernemingen. De beleggers hebben geen stemrecht.

IK 97 Ltd en IK 2000 Ltd zijn volledig in handen van Industri Kapital Europa BV die op haar beurt
eigendom is van Kapital NV. Industri Kapital heeft in de aanmelding verklaard dat, door „toezeggingen”
die aan bepaalde beleggers in IK 1997 werden gedaan, een aantal beleggers vertegenwoordiging in de
raad van bestuur van IK 97 Ltd is gegarandeerd. Bovendien verklaarde Industri Kapital in de aanmelding
dat, als voorwaarde voor de toelating van IK 97 Ltd om als beleggingsbeheermaatschappij activiteiten te
ontplooien naar het recht van Jersey, de beleggers, waarvoor IK 97 Ltd de beleggingen beheert, in de
meerderheid vertegenwoordigd zullen zijn op de raad van bestuur van IK 97 Ltd. Derhalve voert Industri
Kapital aan dat IK 97 Ltd en Industri Kapital Europa BV als afzonderlijke economische entiteiten
kunnen worden gezien. In antwoord op een formeel verzoek om inlichtingen heeft Industri Kapital
evenwel bevestigd dat de voornoemde „toezeggingen” slechts mondeling zijn gedaan, dat Industri
Kapital op het moment toen deze toezeggingen werden gedaan, geen nota’s of aantekeningen heeft
gemaakt die daarnaar verwijzen, en dat deze „toezeggingen” volgens Industri Kapital juridisch niet
bindend zijn. Bovendien heeft Industri Kapital in tegenstelling tot haar vorige bewering bevestigd dat de
beleggers volgens de wetgeving van Jersey niet vertegenwoordigd hoeven te zijn in de raad van beheer
van de beleggingsbeheermaatschappij. Volgens de vergunning van IK 97 Ltd om activiteiten uit te
oefenen, moet de onderneming wijzigingen in de samenstelling van de directie alleen melden bij de
bevoegde autoriteit. Derhalve kan de samenstelling van het bestuur van IK 97 Ltd worden beslist door
haar enige aandeelhouder, Industri Kapital Europa BV.

Op grond van het voorgaande concludeerde de Commissie dat Dyno uiteindelijk onder de zeggenschap
zal staan van Industri Kapital NV. Bij het bepalen van de omzet is rekening gehouden met alle
portefeuillemaatschappijen die uiteindelijk door Industri Kapital NV worden gecontroleerd.

Alcoa/Reynolds

De concentratie die wereldwijd de grootste geïntegreerde aluminiumproducent tot stand gebracht zou
hebben, zou geleid hebben tot machtsposities op de volgende drie productmarkten: metallurgisch
aluminiumoxide, basishydraat en aluminium met hoge zuiverheidsgraad P0404. Metallurgisch
aluminiumoxide wordt als grondstof gebruikt om aluminiummetaal te produceren. De gecombineerde
activa van de fuserende partijen (aluminiumraffinaderijen) en de totale productiecapaciteit zouden hun
een exclusieve positie hebben bezorgd als grootste leverancier van een metallurgisch aluminiumoxide
aan concurrerende smelters. Bovendien zou de concentratie de raffinaderijen met de laagste kosten ter
wereld welke in Australië zijn gevestigd, onder controle van de uit de concentratie voortgekomen
onderneming hebben gebracht.

Teneinde aan die bezwaren het hoofd te bieden, stelde Alcoa voor het belang van Reynolds in een van
die goedkope raffinaderijen af te stoten om aldus de mededingingsoverlapping weg te nemen. Bovendien
bood Alcoa aan om de 50 %-participatie van Reynolds in een Duitse aluminiumraffinaderij waarover de
zeggenschap gezamenlijk met VAW wordt uitgeoefend, van de hand te doen om het hoofd te bieden aan
de mededingingsbezwaren met betrekking tot de basisaluminiumhydraatmarkt die door de fuserende
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ondernemingen zou zijn gedomineerd in de EER. Deze afstoting bouwde tevens het gecombineerde
marktaandeel van de gefuseerde onderneming op de markt van metallurgisch aluminiumoxide verder af.

Met betrekking tot aluminium met hoge zuiverheidsgraad P0404, dat wordt gebruikt in de fabricage van
aluminiumlegeringen voor de ruimtevaart, zou de concentratie een verticale relatie tot stand gebracht
hebben die zou kunnen leiden tot de uitsluiting van concurrenten op de downstreammarkt. Om dit
bezwaar weg te nemen, bood Alcoa een deel van een smelterij, die momenteel P0404 produceert, aan een
onafhankelijke derde aan.

Alcan/Alusuisse

Na een grondig onderzoek besloot de Commissie dat de concentratie zoals zij aanvankelijk werd
aangemeld, machtsposities in het leven zou roepen op de volgende markten: aluminiumtrihydraat,
lithografische platen waar een duopolide machtspositie zou zijn ontstaan, en halfstijve verpakkingen.

Op de markt van aluminiumtrihydraat, een brandvertrager die gebruikt wordt om de brandbaarheid van
materialen inzonderheid in de bouwnijverheid (plastic vloeren, kabels, andere bekledingen enz.) af te
bouwen, zou het aanzienlijk hoge marktaandeel van de fusieondernemingen hebben geleid tot de
totstandkoming van een machtspositie in Europa. De voorgestelde afstoting van de ATH-fabriek van
Alusuisse in het Duitse Martinswerk nam de concurrentieoverlapping op de ATH-markt weg en herstelde
de concurrentievoorwaarden welke heersten vóór de concentratie.

Met betrekking tot lithografische platen, een gewalst plat product dat in de offsetindustrie wordt
gebruikt, zou de concentratie een duopolide machtspositie in het leven geroepen hebben ten gunste van
de fusieonderneming en haar voornaamste concurrent, VAW. De uit de concentratie voortvloeiende
duopolide structuur van de markt werd onder meer ondersteund door de symmetrie van de marktaandelen
van de twee concurrenten en hun structurele band in de gemeenschappelijke onderneming Norf. Deze en
andere elementen welke verband houden met de aard van het product en de relevante markt, zouden de
twee concurrenten aanzetten tot heimelijke verstandhouding en derhalve de mededinging op de relevante
markt wezenlijk beperken. De afstoting van de Starfabriek van Alusuisse in het Britse Bridgenorth,
waarvan de koper de lithografische activiteiten van die fabriek zou kunnen verwerven een koudwalserij
voor folie, en nam de concurrentieoverlapping op de markt van lithografische plaat weg, hief elke twijfel
over de totstandkoming van een dominant duopolie op en herstelde aldus de concurrentievoorwaarden
welke van kracht waren vóór de concentratie.

Met betrekking tot halfstijve aluminiumbakjes die worden gebruikt voor de verpakking van diervoeding,
levensmiddelen, maaltijden die aan boord van vliegtuigen worden geserveerd enz., heeft de Commissie
op grond van het hoge marktaandeel van de fusieonderneming en het ontbreken van alternatieven
geconcludeerd dat de transactie een machtspositie op die markt tot stand zou brengen. De afstoting van
machines (alsook van lamineertechnologie, contracten met afnemers en contractgerelateerde installaties)
die halfstijve aluminiumverpakkingen produceren en overeenkomen met de overlapping die door de
concentratie tot stand was gebracht, nam de concurrentieoverlapping weg en voerde de voorwaarden in
waaronder de koper een levensvatbare en langetermijnconcurrent kon worden in de fabricage en de
levering van halfstijve aluminiumverpakkingen.
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MMS/DASA/Astrium

In de Astriumzaak (gemeenschappelijke onderneming tussen MMS en DASA) onderzocht de Commissie
de markt van de satellietproductie zowel wat betreft de hoofdaanneming en de productie van uitrusting.
Uit het onderzoek is gebleken dat elk van de subsystemen en uitrustingsproducten die het platform en de
nuttige lading van de satelliet vormen, een afzonderlijke productmarkt kan zijn. Inzonderheid bleek er
een afzonderlijke productmarkt te bestaan voor mechanische wielen (gebruikt voor de stabilisatie van de
stand van de satelliet). De geografische markt voor dergelijke observatieapparatuur en wetenschappelijke
satellieten blijkt geheel Europa te omvatten. Dit komt omdat dergelijke satellieten worden besteld door
ruimteagentschappen zoals het ESA. Het ESA zorgt er inzonderheid voor dat de contracttoewijzing op
bepaalde productieniveaus van een project plaatsvindt op basis van het geografische „juste retour”-
beginsel op grond waarvan i) zo veel mogelijk voorkeur moet worden gegeven aan de industrie in alle
ESA-lidstaten en ii) moet worden gegarandeerd dat alle ESA-lidstaten in het licht van hun financiële
bijdrage aan het ESA op billijke wijze deelnemen aan projecten.

De Commissie onderkende eveneens een afzonderlijke markt voor militaire communicatiesatellieten in
Frankrijk. Op die markt, waar de aanbesteding gebaseerd is op open concurrentie tussen MMS en een
andere partij (Alcatel Space), bestond er een risico dat de transactie een machtspositie tot stand zou
brengen. Aangezien DASA de enige leverancier van Alcatel Space was voor een reeks subsystemen en
apparatuur, zou Astrium ingevolge de transactie een concurrent en een cruciale leverancier van Alcatel
Space worden. Derhalve zou het Alcatel Space van de markt kunnen uitsluiten.

MMS verbond zich ertoe zijn activiteiten inzake mechanische wielen af te stoten als corrigerende
maatregel om te verhinderen dat de enige andere aanbieder van dit product in Europa ingevolge de
transactie afhankelijk zou zijn van de verkoop aan Astrium. Een tweede verbintenis betrof het verlenen
van DASA-licenties voor de fabricage en de verkoop van andere apparatuur (chemische
voortstuwingssystemen, chemische stuwraketten en beheersystemen aan boord) om te verhinderen dat
Alcatel Space van de markt zou worden uitgesloten.

Bosch/Rexroth

De transactie maakt deel uit van een breder plan van Mannesmann om zich te ontdoen van zijn niet-
telecommunicatieactiviteiten. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de samengevoegde
bedrijven een machtspositie zouden innemen op de markt van hydraulische pompen. Hoewel Rexroth
slechts axiale zuigerpompen produceert en Bosch alleen maar radiale zuigerpompen produceert, bleek uit
het onderzoek van de Commissie dat er een grote substitueerbaarheid bestaat tussen de twee soorten
producten.

Teneinde te verhinderen dat een machtspositie tot stand zou komen, stemde Bosch ermee in haar eigen
radiaalzuigerpompactiviteiten te verkopen aan een concurrent. Uit het onderzoek bleek evenwel dat de
verkoop niet volstond om een daadwerkelijke mededinging te herstellen. De Commissie moest ervoor
zorgen dat de koper een sterke concurrent was, anderszins zou Bosch op termijn in staat geweest zijn om
de marktaandelen die het via de verkoop had verloren, terug te winnen. Dit komt omdat de goede
betrekkingen tussen Bosch en de afnemers in het segment industriële hydraulica zouden hebben volstaan
om elke afnemer te overhalen over te schakelen van radiale naar axiale zuigerpompen. Derhalve verbood
de Commissie de tenuitvoerlegging van de concentratie totdat een geschikte koper was gevonden.
Dientengevolge stelde Bosch kort daarop Moog, een sterke concurrent in Europa, als overnemer voor.
Dit was de eerste keer dat de Commissie afstotingen met het oog op het verkrijgen van de goedkeuring
voor een concentratie slechts aanvaardde op voorwaarde dat vooraf een koper werd gevonden.
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Framatome/Siemens/Cogéma (31)

Op 6 december 2000 gaf de Commissie groen licht voor een gemeenschappelijke onderneming waarin de
nucleaire activiteiten van het Franse Framatome SA worden samengebracht met die van het Duitse
Siemens AG (voor bijzonderheden zie deel I, punt 246).

3. Concentratievoornemens die onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt 
worden verklaard op grond van artikel 8, lid 3, van de concentratieverordening

Volvo/Scania

Op 14 maart 2000 verbood de Commissie de concentratie tussen de Zweedse ondernemingen Volvo en
Scania (voor meer bijzonderheden zie deel I, punt 245).

MCI WorldCom/Sprint

De Commissie besloot de concentratie tussen de Amerikaanse telecombedrijven MCI WorldCom Inc. en
Sprint Corp. te verbieden omdat zij geleid zou hebben tot de totstandkoming van een machtspositie op de
markt van de universele Internetverbindbaarheid op het hoogste niveau. Sinds 1990 was het de 13e keer
dat de Commissie een concentratie verbood.

In de loop van het onderzoek stelden de ondernemingen voor om de Internetactiviteiten van Sprint van
de hand te doen maar dit volstond niet om de mededingingsbezwaren welke uit de concentratie
voortvloeiden, op te heffen. MCI WorldCom is wereldwijd de grootste verstrekker van Internetverbind-
baarheid en Sprint is een van zijn belangrijkste concurrenten. Uit het grondige onderzoek van de
Commissie bleek dat de concentratie via de combinatie van de uitgebreide netwerken en de grote
afnemersbestanden van de fuserende partijen een zodanige sterke kracht tot stand zou hebben gebracht
dat de concurrenten en de afnemers afhankelijk zouden zijn geworden van de nieuwe onderneming om
universele Internetverbindbaarheid te verkrijgen. Dit zou de fusieonderneming in staat gesteld hebben
zich onafhankelijk van haar concurrenten en afnemers te gedragen. Ingevolge de bezwaren van de
Commissie boden de ondernemingen aan de Internetactiviteiten van Sprint af te scheiden van andere
activiteiten van Sprint. Uit het onderzoek van de Commissie bleek evenwel dat dit voorstel niet volstond
aangezien het niet met zekerheid een onmiddellijke en daadwerkelijke concurrentie op de bedoelde
markt zou herstellen.

De Commissie onderzocht eveneens de gevolgen van de concentratie op de markt van de verstrekking
van mondiale telecommunicatiediensten aan multinationale ondernemingen waar de fusieonderneming
samen met de alliantie tussen British Telecommunications’ Concert en AT&T de meerderheid van de
markt zou controleren. De Commissie kon evenwel niet bewijzen dat er van de huidige concurrenten op
die markt geen remmende invloed zou uitgaan en dat de afnemers niet in staat zouden zijn om weerwerk
te bieden tegen parallel gedrag van de twee leidinggevende spelers. Derhalve concludeerde de
Commissie dat de fusieonderneming en de alliantie Concert geen collectieve machtspositie konden
innemen.

¥31∂ Formeel betreft het geen goedkeuring mits bepaalde voorwaarden en verplichtingen worden nageleefd, maar een
goedkeuring na wijziging van de aanmelding.



210  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Krachtens de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten inzake samenwerking op
antitrustgebied van 1991 hebben de Commissie en het Amerikaanse ministerie van Justitie de zaak
parallel onderzocht hoewel beide autoriteiten hun onderzoek onafhankelijk en afzonderlijk gevoerd
hebben.

C — Beschikkingen op grond van artikel 2, lid 4, 
van de concentratieverordening
(gemeenschappelijke ondernemingen)

Microsoft/Liberty Media/Telewest (zaak JV.27)

Telewest is een breedbandkabelbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Het verstrekt een breed gamma
diensten aan bedrijven en verbruikers, onder meer digitale televisie, telefonie en snelle Internettoegang.

Microsoft is een toonaangevend pc-softwarebedrijf en oefent eveneens activiteiten uit in andere
communicatie- en informatietechnologiesectoren, onder meer telecommunicatie en multimedia. Wat de
transactie Microsoft-Liberty-Telewest betreft, levert Microsoft technische diensten en software aan
breedbandkabelbedrijven.

Liberty is een internationaal media-, amusements- en communicatiebedrijf met belangen in verschillende
lidstaten en in de Verenigde Staten.

Volgens de oorspronkelijk aangemelde transactie zou Microsoft door de overname van het belang van
Media One in Telewest samen met Liberty Media Corporation de gezamenlijke zeggenschap over dit
bedrijf verwerven.

De Commissie had ernstige bezwaren over de verenigbaarheid van de transactie met de
gemeenschappelijke markt in de zin van de concentratieverordening.

Digitale televisie wordt voor de verbruiker waarschijnlijk de meest verspreide toegang tot amusement,
onderwijs, nieuws en elektronische handel alsook tot digitale televisieprogramma’s. De kabelmaat-
schappijen zullen de verbruikers een volledig gamma geavanceerde breedbandcommunicatiediensten
aanbieden die van cruciaal belang worden geacht voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in
Europa. Op deze opkomende macht acht de Commissie het van essentieel belang te verhinderen dat
knelpunten in het leven zouden worden geroepen aan de aanbodzijde. Aangezien de eindverbruikers geen
zeg hebben over de software en de digitale diensten die via de decodeerdoosjes bij hen thuis worden
geleverd, is het van het grootste belang dat kabelmaatschappijen technologiebeslissingen kunnen nemen
op basis van een eerlijke en gelijke concurrentie.

De kabelindustrie kent een hoge concentratiegraad in het Verenigd Koninkrijk. De twee belangrijkste
spelers zijn NTL en Telewest. Een onderneming die decodeersoftware kan leveren aan beide
kabeltelevisieaanbieders zou een groot deel van die markten controleren.

Indien Microsoft medezeggenschap zou verwerven over Telewest, zou het, in combinatie met bestaande
banden tussen NTL en Microsoft die Microsoft invloed kunnen verschaffen over de
technologiebeslissingen van NTL, in staat zijn de technologiebeslissingen te bepalen in de opkomende
digitale kabelindustrie in het Verenigd Koninkrijk. Derhalve heeft de Commissie Microsoft een
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mededeling van punten van bezwaar doen toekomen alvorens eventueel te besluiten dat de voorgenomen
verwerving in de huidige vorm niet verenigbaar zou zijn met de gemeenschappelijke markt.

Ingevolge het optreden van de Commissie besloot Microsoft zijn investering te beperken tot een
minderheidsbelang zonder de mogelijkheid om een beslissende invloed uit te oefenen over het bedrijf.
Ingevolge die wijziging verloor Microsoft juridisch de controle over Telewest en viel de gewijzigde
transactie niet onder de concentratieverordening. Derhalve hoefde geen beschikking op grond van
artikel 8 van de concentratieverordening te worden gegeven.

Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding (32) (zaak JV.32)

De activiteiten inzake hapjes op basis van nootjes van Granaria, Ültje, Intersnack en May Holding
werden samengebracht in een gemeenschappelijke onderneming die actief zou zijn in de meeste
lidstaten (33).

De Commissie was van mening dat de concentratie geen aanleiding gaf tot ernstige bezwaren aangezien
de gemeenschappelijke onderneming voornamelijk huismerkproducten zal leveren aan detailhandelaren
terwijl de merken van de gemeenschappelijke onderneming een relatief gering marktaandeel zullen
hebben. In de huismerksector zal de mogelijkheid van de gemeenschappelijke onderneming om prijsver-
hogingen op te leggen beknot worden door de aankooppraktijken van de grote detailhandelaren, die meer
bepaald een beroep doen op verschillende leveranciers en Europese aanbestedingen uitschrijven.
Bovendien heeft de gemeenschappelijke onderneming in die sector waar de toetredingsdrempel laag is, te
kampen met potentiële concurrentie van nieuwkomers, inzonderheid leveranciers van noten voor de
levensmiddelenindustrie (bv. noten die gebruikt worden in graanproducten).

Bovendien zal de gemeenschappelijke onderneming niet leiden tot samenwerking onder de
moederondernemingen aangezien slechts één moederonderneming (Intersnack) activiteiten behoudt op
een naburige markt, meer bepaald die van de hartige hapjes.

BSkyB/KirchPayTV (zaak JV.37)

Op 21 maart 2000 keurde de Commissie de transactie goed waarbij British Sky Broadcasting Group plc
(„BSkyB”) een belang van 24 % en de gezamenlijke zeggenschap over KirchPayTV GmbH & Co.
KGaA („KirchPayTV”) verwierf (34). De belangrijkste activiteit van BSkyB betreft het uitzenden van
analoge en digitale betaaltelevisiediensten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Tevens produceert
BSkyB betaaltelevisiekanalen en heeft het een belang in de gemeenschappelijke onderneming British
Interactive Broadcasting/Open die digitale interactieve televisiediensten verstrekt in het Verenigd
Koninkrijk. KirchPayTV maakt deel uit van het Duitse mediaconcern Kirch en exploiteert de
betaaltelevisiediensten „Premiere World” in Duitsland en Oostenrijk.

De Commissie onderzocht drie markten. Wat de betaaltelevisiemarkt in Duitsland betreft, was het niet
waarschijnlijk dat BSkyB die markt op korte of middellange termijn zou betreden. De transactie zou
evenwel de machtspositie van KirchPayTV op die markt versterkt hebben doordat de bestaande hoge

¥32∂ Zaak JV.32.
¥33∂ Beschikking op grond van artikel 6, lid 1, onder b, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 28 februari 2000

(PB C 170 van 29.6.2000, blz. 7).
¥34∂ PB C 110 van 15.4.2000, blz. 45.
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toetredingsdrempels zouden worden opgetrokken. KirchPayTV haalde voordeel uit de stroom van
financiële middelen en de toegang tot de marketing- en distributieknowhow van BSkyB.

De Commissie had eveneens bedenkingen bij de totstandkoming van een machtspositie van KirchPayTV
op de markt van digitale interactieve televisiediensten in Duitsland. De transactie zou KirchPayTV in
staat gesteld hebben zijn dominantie op de betaaltelevisiemarkt te gebruiken als hefboom op deze
opkomende markt.

Op de markt van de verwerving van uitzendrechten, inzonderheid voor films en sportmanifestaties,
kwam de Commissie tot de conclusie dat de transactie geen machtspositie in het leven zou roepen of
versterken.

De partijen boden verbintenissen aan met betrekking tot het technisch platform voor betaaltelevisie en
digitale interactieve televisiediensten. De eerste categorie verbintenissen stelde de aanbieders van
digitale interactieve televisiediensten in staat hun eigen technisch platform op te richten en Kirch te
beconcurreren door hen toegang te geven tot de betaaltelevisiediensten van Kirch. Het zal tevens
mogelijk zijn decodeerdoosjes te fabriceren waarbij andere voorwaardelijke toegangssystemen worden
gebruikt naast dat van Kirch. De tweede categorie verbintenissen stelt de aanbieders van digitale
interactieve televisiediensten in staat hun diensten vlotter aan te bieden op het technisch platform van
Kirch. Dit geschiedt via de toepassing van het zogenaamde DVB Multimedia Home Platform (MHP) dat
de operatoren in staat zal stellen interactieve toepassingen te ontwikkelen voor de decoder van Kirch en
een toezegging om het onderhandelen van symulcriptregelingen te vergemakkelijken.

Deze verbintenissen vormen een tegengewicht voor de toenemende belemmeringen van de toegang tot
de betaaltelevisiemarkt en verhinderen KirchPayTV haar machtspositie op die markt als hefboom te
gebruiken op de markt van de digitale interactieve televisiediensten. Tevens voerden zij een
arbitrageprocedure in inzake het toezicht op de tenuitvoerlegging van de door de partijen aangegane
verbintenissen. Derhalve werden de ernstige twijfels met betrekking tot de totstandkoming of versterking
van een machtspositie weggenomen en gaf de Commissie groen licht voor de transactie.

Hitachi/Nec (zaak JV.44)

NEC/Hitachi ondertekenden een overeenkomst om een volwaardige gemeenschappelijke onderneming
op te richten. Die overeenkomst werd op grond van de concentratieverordening bij de Commissie
aangemeld op 28 maart 2000. De gemeenschappelijke onderneming, NEC-Hitachi Memory Inc., is erop
gericht een volgende generatie DRAM’s te ontwikkelen die functioneren als het geheugen van
gegevensverwerkingsapparaten. De levensduur van DRAM’s is zeer kort en hun capaciteit om gegevens
op te slaan is verdubbeld in een paar jaar. Voor Hitachi en NEC is het van belang hun inspanningen te
kunnen bundelen om het onderzoek en de ontwikkeling met betrekking tot de volgende generatie
DRAM’s te versnellen.

Het door de Commissie verrichte onderzoek bracht aan het licht dat de gemeenschappelijke onderneming
geen machtspositie in het leven roept of versterkt in de zin van de concentratieverordening op de
betrokken productmarkt aangezien de gemeenschappelijke onderneming het hoofd zal moeten bieden
aan verschillende machtige concurrenten zoals Samsung Electronics, Siemens, Micron Technology en
Hyundai. Er is tevens nauwkeurig nagegaan of de aanwezigheid van Hitachi en NEC in de naburige pc-
markten en de markten van andere elektronische onderdelen aanleiding geeft tot mededingings-
problemen maar dit is zeer onwaarschijnlijk gebleken aangezien de marktaandelen van de partijen klein
zullen zijn.
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Om die reden heeft de Europese Commissie de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming
tussen de twee ondernemingen toegestaan en heeft zij in een beschikking in de zin van artikel 6, lid 1,
onder b, groen licht gegeven voor de aangemelde transactie.

D — Beschikkingen van de Commissie

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8
van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Zaak nr. Naam
Datum
van de 
beschikking

PB Datum van 
publicatie

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/Promodes 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
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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
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
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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
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
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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
M.1943 Telefónica/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 (zie EGKS.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 Telefónica/TYCO/JV 11.8.2000 C 255 6.9.2000
M.2016 France Télécom/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
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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
M.2059 Siemens/Dematic/VDO/Sachs 29.8.2000 C 369 22.12.2000
M.2071 RIVA/SAM (zie EGKS.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 (zie EGKS.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/CEG/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
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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
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/Rhone/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/BBV 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 Telefónica/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
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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
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 (zie ook EGKS.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 (zie EGKS.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 Limited
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. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad35

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+/Lagardere/Canalsatellite 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.46 Blackstone/CDPQ/Kabel NRW 19.6.2000 C 144 20.4.2000
JV.47 Canal+/Lagardere/Liberty Media/Multithématique 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal+ 20.7.2000 C
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 

Zaak nr. Naam Datum van 
de beschikking Publicatie

M.1630 Air Liquide/BOC 18.1.2000 Nog niet bekendgemaakt
M.1641 Linde/AGA 9.2.2000 Website ¥35∂

M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine 9.2.2000 Website ¥35∂

M.1663 Alcan/Alusuisse 14.3.2000 Website ¥35∂

M.1672 Volvo/Scania 15.3.2000 Website ¥35∂

M.1636 MMS/DASA/Astrium 21.3.2000 Website ¥35∂

M.1693 Alcoa/Reynolds 3.5.2000 Website ¥35∂

M.1671 Dow Chemical/Union Carbide 3.5.2000 Website ¥35∂

M.1673 VEBA/VIAG (zie ook EGKS.1321) 13.6.2000 Website ¥35∂

M.1741 MCI WorldCom/Sprint 28.6.2000 Nog niet bekendgemaakt
M.1813 Industri Kapital (Nordkem)/Dyno 12.7.2000 Website ¥35∂

M.1882 Pirelli/BICC 19.7.2000 Website ¥35∂

M.1806 Astra Zeneca/Novartis 26.7.2000 Nog niet bekendgemaakt
M.1879 Boeing/Hughes 27.9.2000 Website ¥35∂

M.1845 AOL/Time Warner 11.10.2000 Website ¥35∂

M.1940 Framatome/Siemens/Cogéma/JV 6.12.2000 Nog niet bekendgemaakt
M.2060 Bosch/Rexroth 13.12.2000 Website ¥35∂

¥35∂ http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.
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2. Beschikkingen op grond van artikel 66 van het EGKS-Verdrag

E — Persberichten

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8
van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Zaak nr. Naam Datum van de 
beschikking

EGKS.1319 VIAG (Asd)/Richardson Westgarth 12.1.2000
EGKS.1322 Scholz/Loacker/Saarlandische Rohproducte 4.2.2000
EGKS.1325 EMR/MPRH 10.4.2000
EGKS.1328 Salzgitter/HSP 27.4.2000
EGKS.1321 VEBA/VIAG (zie ook M.1673) 13.6.2000
EGKS.1331 Anglo American/Shell Coal 20.7.2000
EGKS.1320 Rheinbraun/OMV/Cokowi (zie ook M.1819) 1.8.2000
EGKS.1340 RIVA/SAM (zie ook M.2071) 29.8.2000
EGKS.1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (zie ook M.2045) 14.9.2000
EGKS.1329 Corus/Wuppermann/JV 2.10.2000
EGKS.1341 RAG/North Goonyella 7.11.2000
EGKS.1342 Outokumpu/Avesta Sheffield (zie ook M.2180) 4.12.2000
EGKS.1344 RAG/Sidarfin/BBCT 22.12.2000

Referentie Datum Onderwerp
IP/00/5 6.1.2000 Commissie keurt de overname van Elektrizitätswerk Wesertal door Fortum goed.
IP/00/21 12.1.2000 Commissie staat de acquisitie van twee Portugese banken die deel uitmaken van het 

Champalimaud-concern door Banco Santander Central Hispano (BSCH) toe.
IP/00/28 13.1.2000 Commissie geeft groen licht voor de acquisitie van Herba door Gehe.
IP/00/29 13.1.2000 Commissie geeft groen licht voor de acquisitie van INA door Generali mits 

bepaalde verbintenissen worden nagekomen.
IP/00/32 13.1.2000 Commissie verwijst de concentratie van Anglo American en Tarmac naar de 

mededingingsautoriteiten van het VK.
IP/00/39 18.1.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

Ahlström en CapMan Packaging.
IP/00/63 20.1.2000 Commissie geeft groen licht voor fusie tussen onderzeebootbouwers 

Howaldtswerke-Deutsche Werft (Duitsland) en Kockums (Zweden).
IP/00/74 26.1.2000 Carrefour/Promodes: Commissie verwijst het onderzoek van lokale aspecten naar 

de Franse en Spaanse autoriteiten en keurt de overige aspecten van de transactie 
onder voorwaarden goed.

IP/00/80 27.1.2000 Commissie keurt oprichting van gemeenschappelijke onderneming tussen 
Freudenberg en Phoenix goed.

IP/00/81 27.1.2000 Commissie keurt verwerving belang Vodafone Airtouch
in E-Plus door BellSouth goed.

IP/00/92 1.2.2000 Commissie concludeert dat de acquisitie van het belang 
van VR Telecommunications in E-Plus door BellSouth buiten 
het toepassingsgebied van de communautaire voorschriften valt.
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IP/00/105 3.2.2000 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming tussen 
General Electric Company (VS) en Thomson-CSF (Frankrijk) op het gebied 
van de vluchtsimulatietraining.

IP/00/106 3.2.2000 Commissie keurt ontbinding van gemeenschappelijke onderneming BP/Mobil, 
Europees producent van brandstoffen, smeermiddelen en detailhandelaar goed; 
de ontbinding was een voorwaarde voor de goedkeuring van de concentratie 
ExxonMobil.

IP/00/109 4.2.2000 Commissie verleent goedkeuring voor acquisitie van United Biscuits door 
Finalrealm.

IP/00/110 4.2.2000 Commissie verleent goedkeuring voor acquisities door Suzuki Motor Corporation.
IP/00/114 5.2.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar concentratie tussen VEBA en VIAG.
IP/00/118 7.2.2000 Commissie verleent goedkeuring voor concentratie tussen Zweedse 

defensiebedrijven Saab en Celsius.
IP/00/126 8.2.2000 Commissie hecht haar goedkeuring aan de acquisitie van de Nederlandse 

stroomproducent EPON door het Belgische Electrabel NV.
IP/00/128 8.2.2000 Commissie keurt acquisitie van Air Express International door Deutsche Post AG 

goed.
IP/00/129 8.2.2000 Commissie verleent onder voorwaarden goedkeuring voor fusie tussen Hellenic 

Bottling Company en Coca-Cola Beverages plc.
IP/00/135 9.2.2000 Commissie staat toe dat TotalFina zeggenschap over Elf Aquitaine verwerft na 

aanzienlijke wijzigingen van het aanvankelijk aangemelde plan.
IP/00/150 14.2.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming in papiersector goed.
IP/00/172 21.2.2000 Commissie keurt overname van Europcar International SA door Volkswagen AG goed.
IP/00/174 21.2.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar concentratie MCI WorldCom/Sprint.
IP/00/177 22.2.2000 Commissie keurt overname van de polyetheractiviteiten en de activiteiten inzake 

meerwaardige alcohol van Lyondell Chemical Company door Bayer AG goed.
IP/00/188 25.2.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar de acquisitie van Dyno ASA door 

Industri Kapital op de chemicaliënmarkt.
IP/00/194 28.2.2000 Commissie keurt verwerving activiteiten inzake elektronische fabricagediensten 

van IBM in Italië en de Verenigde Staten door Celestica goed.
IP/00/197 28.2.2000 Commissie keurt de participatie van Telekom Austria in Libro goed.
IP/00/200 29.2.2000 Commissie keurt oprichting van gemeenschappelijke onderneming Nuevas 

Ediciones de Bolsillo (NEB) door Bertelsmann en Planeta goed.
IP/00/205 1.3.2000 Commissie verleent goedkeuring voor acquisitie van productie van 

telecomschakelingen van Ericsson in Frankrijk en Zweden door Solectron.
IP/00/212 1.3.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van Bosch Telekom Private Networks 

door KKR Group.
IP/00/214 1.3.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van ERF (Holdings) plc (VK) 

door MAN Nutzfahrzeuge AG (Duitsland).
IP/00/241 9.3.2000 Commissie verleent onder voorwaarden goedkeuring voor verwerving van Amora-

Maille door Unilever France.
IP/00/258 14.3.2000 Alcan ziet af van zijn voornemen om Pechiney over te nemen om te vermijden dat 

de Europese Commissie de concentratie tegenhoudt.
IP/00/267 16.3.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van Ericsson Energy Systems 

door Emerson Electric.
IP/00/275 21.3.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van gezamenlijke zeggenschap over 

HEW door Vattenfall en Freie und Hansestadt Hamburg.
IP/00/279 21.3.2000 Commissie keurt participatie van BskyB in KirchPayTV goed.
IP/00/281 21.3.2000 Commissie leidt een grondig onderzoek in naar de concentratie van 

gewasbeschermingsactiviteiten Novartis en AstraZeneca.
IP/00/282 21.3.2000 Commissie geeft groen licht voor het verwerven van een belang in het Duitse tv-

kanaal VOX door CLT-UFA.
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IP/00/287 22.3.2000 Commissie leidt een grondig onderzoek in naar de concentratie Microsoft/Liberty 
Media/Telewest.

IP/00/293 24.3.2000 Commissie keurt overname van Meyer International plc door Compagnie de Saint-
Gobain goed.

IP/00/302 28.3.2000 Commissie keurt de overname van ESAT door BT goed.
IP/00/308 30.3.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van een deel van Schroders (VK) 

door Citigroup (VS).
IP/00/313 30.3.2000 Commissie hecht haar goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van 

Shell en BASF mits bepaalde verbintenissen worden nagekomen.
IP/00/315 30.3.2000 Commissie keurt concentratie tussen Monsanto (VS) en Pharmacia & Upjohn (VS) 

onder voorwaarden goed.
IP/00/323 3.4.2000 Commissie keurt concentratie in sector financiële diensten goed.
IP/00/324 3.4.2000 Commissie keurt verwerving van telecomcomponentenactiviteiten van Quante door 

3M goed.
IP/00/325 3.4.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

Preussag en VA Technologie.
IP/00/327 4.4.2000 Commissie verleent NEC en Mitsubishi toestemming om een gemeenschappelijke 

onderneming op te richten op het gebied van pc-monitoren.
IP/00/328 4.4.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

Voith en Siemens op het waterkrachtgebied.
IP/00/342 7.4.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van uitsluitende zeggenschap 

over Italiaanse detailhandelaar Gruppo GS door Carrefour.
IP/00/343 7.4.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming tussen Ahold, ICA Förbundet 

en Canica goed.
IP/00/346 10.4.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van Blue Circle door Lafarge.
IP/00/352 11.4.2000 Commissie keurt concentratie tussen MeritaNordbanken en UniDanmark goed.
IP/00/373 12.4.2000 Commissie verleent onder voorwaarden goedkeuring voor concentratie tussen 

Vodafone Airtouch en Mannesmann.
IP/00/385 14.4.2000 Commissie keurt concentratie tussen CGU en Norwich Union goed.
IP/00/386 14.4.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van uitsluitende zeggenschap over 

Tekelec Europe SA door Arrow Electronics Inc.
IP/00/390 14.4.2000 Commissie stelt VEBA en VIAG in kennis van haar bezwaren tegen hun 

concentratievoornemen.
IP/00/394 18.4.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar voorgestelde overname van BICC door 

Pirelli.
IP/00/395 18.4.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming tussen Bayer 

en Röhm op gebied van polycarbonaatplaten.
IP/00/396 18.4.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming tussen Reuters 

en Equant.
IP/00/415 28.4.2000 Commissie verleent goedkeuring voor het door TERRA, dat deel uitmaakt 

van het Telefónicaconcern, en Amadeus opgerichte gemeenschappelijk 
Internetreisbureau.

IP/00/416 28.4.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van gezamenlijke zeggenschap door 
Telia en Commerzbank over beleggingsmaatschappijen FNH en TCI.

IP/00/417 28.4.2000 Commissie keurt verwerving van uitsluitende zeggenschap over het Duitse BSL 
door Dow Chemical goed.

IP/00/420 2.5.2000 Commissie keurt overname van mobiele telefonieactiviteiten van Robert Bosch 
GmbH door Siemens AG goed.

IP/00/438 4.5.2000 Commissie geeft groen licht voor concentratie tussen Ocean en Exel in sector 
logistieke diensten.

IP/00/439 4.5.2000 Commissie verleent goedkeuring oprichting gemeenschappelijke onderneming 
tussen Hitachi en NEC voor productie DRAM’s.
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IP/00/446 8.5.2000 Commissie keurt verwerving van United Biscuits door Nabisco goed.
IP/00/451 8.5.2000 Commissie keurt verwerving van Hebel door Preussag goed.
IP/00/452 10.5.2000 Commissie verleent voorwaardelijke goedkeuring voor concentratie tussen Glaxo 

Wellcome en SmithKline Beecham.
IP/00/453 10.5.2000 Commissie geeft groen licht voor de overname van Courtaulds Textiles door Sara 

Lee op voorwaarde dat het merk Well wordt verkocht.
IP/00/473 12.5.2000 Commissie keurt verwerving van Diligentia door Skandia Life Insurance goed.
IP/00/478 15.5.2000 Commissie staat Bertelsmann toe een belang te verwerven in de noordse 

Internetboekhandel Bokus.
IP/00/492 18.5.2000 Commissie keurt overname van algemene consulting- en IT-activiteiten van Ernst 

& Young door Cap Gemini goed.
IP/00/494 19.5.2000 Commissie geeft groen licht voor overname Burmah Castrol door BP Amoco.
IP/00/496 19.5.2000 Commissie keurt overname van Cordant Technologies door Alcoa goed.
IP/00/499 22.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van MWCR door SanPaolo IMI 

en Schroders.
IP/00/500 22.5.2000 Commissie keurt verwerving van Newbridge Networks door Alcatel goed.
IP/00/509 23.5.2000 Commissie verleent onder voorwaarden goedkeuring voor concentratie tussen 

Pfizer en Warner-Lambert.
IP/00/528 25.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van uitsluitende zeggenschap 

over Autonova door Ford.
IP/00/535 26.5.2000 Commissie keurt gezamenlijke verwerving van Fendi door LVMH en PRADA goed.
IP/00/539 29.5.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar verwerving satellietactiviteiten van 

Hughes Electronics door Boeing.
IP/00/542 29.5.2000 Commissie geeft groen licht voor Amerikaanse gemeenschappelijke onderneming 

tussen BellSouth en SBC Communications.
IP/00/543 29.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

Carrefour en Marinopoulos in Griekenland.
IP/00/548 30.5.2000 Commissie keurt verwerving van Seima door Magneti Marelli goed.
IP/00/559 31.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

Ahlström Machinery en Andritz op het gebied van pulp- en papiermachines.
IP/00/560 31.5.2000 Commissie keurt verwerving van Franse bank CCF door HSBC Holdings goed.
IP/00/561 31.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor oprichting van gemeenschappelijke 

onderneming door Techpack International en Aptar/Valois in de verpakkingssector.
IP/00/568 31.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor overname van touroperator GTT door TUI.
IP/00/570 31.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor spin-off van fabricageactiva van Nortel 

Networks naar Solectron.
IP/00/574 5.6.2000 Commissie keurt concentratie tussen Arvin en Meritor goed.
IP/00/594 9.6.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Johnson & Johnson met 

Mercury Asset Management goed.
IP/00/603 13.6.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van Colonial door Winterthur Life.
IP/00/617 14.6.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar concentratie Time Warner/EMI.
IP/00/618 15.6.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar verwerving belang in de Portugese 

luchtvaartmaatschappij Portugália door Swissair.
IP/00/622 15.6.2000 Commissie verleent goedkeuring voor oprichting van gemeenschappelijke 

onderneming tussen Telenor Media en Viag Interkom in de sector telefoonboeken.
IP/00/627 16.6.2000 Commissie geeft groen licht voor oprichting van Griekse gemeenschappelijke 

onderneming in de vastgoedsector.
IP/00/628 16.6.2000 Commissie keurt verwerving van Racal door Thomson-CSF goed.
IP/00/629 16.6.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van Dial Group door ABN 

leasing, dochteronderneming van ABN.
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IP/00/630 16.6.2000 Commissie keurt verwerving van het Zweedse BT Industries door Toyoda 
Automatic Loom Works goed.

IP/00/634 19.6.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar concentratie AOL/Time Warner.
IP/00/642 21.6.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van divisie 

elektriciteitstransmissie-installaties van Babcock door CVC.
IP/00/644 21.6.2000 Commissie staat RTL Newmedia toe een belang te verwerven in PrimusPower.
IP/00/650 22.6.2000 De Europese Commissie keurt volledige overname van het Nederlandse Telfort 

Holding NV („Telfort”) door British Telecommunications plc („BT”) goed.
IP/00/654 23.6.2000 Commissie keurt overname van Raab Karcher door Saint-Gobain goed.
IP/00/655 23.6.2000 Commissie geeft groen licht voor concentratie tussen Canal+, Lagardère en Liberty 

Media.
IP/00/666 28.6.2000 Commissie geeft groen licht voor de verwerving van een belang in de 

verwarmingsinstallatiefabrikant Gruppo Riello door Carlyle Europe Partners.
IP/00/667 28.6.2000 Commissie hecht goedkeuring aan verkoop van divisie glasverpakking en buizen 

van VIAG.
IP/00/680 29.6.2000 Commissie keurt verwerving van Liberty International Pensions door Schroders 

goed.
IP/00/681 29.6.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming van Solvay en 

Plastic Omnium.
IP/00/690 30.6.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming tussen Phillips 

en Chevron.
IP/00/691 30.6.2000 Commissie keurt verwerving van Pearson TV door Bertelsmann en GBL goed.
IP/00/692 30.6.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van belang in het Portugese olie- en 

gasbedrijf GALP door ENI.
IP/00/693 30.6.2000 Commissie keurt overname van Land Rover door Ford goed.
IP/00/694 30.6.2000 Commissie keurt concentratie tussen Granada en Compass Group goed.
IP/00/695 30.6.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over Stream door Telecom Italia en News Television.
IP/00/697 3.7.2000 Commissie keurt verwerving van American Cyanamid door BASF onder 

voorwaarden goed.
IP/00/698 3.7.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar de verwerving van Perstorp door 

Industri Kapital.
IP/00/710 5.7.2000 Commissie geeft goedkeuring voor fusie tussen de Nederlandse baggeraars 

Boskalis Westminster en Hollandse Beton Groep.
IP/00/711 5.7.2000 Commissie geeft groen licht voor overnamebod van Enron op metaalhandelaar MG.
IP/00/712 5.7.2000 Commissie geeft groen licht voor Duitse gemeenschappelijke onderneming van 

Saint-Gobain en IWKA in de bouwsector.
IP/00/724 6.7.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming tussen Svenska Cellulosa en 

Graninge goed.
IP/00/730 7.7.2000 Commissie keurt oprichting Synavion door Siemens en Lufthansa goed.
IP/00/733 7.7.2000 Microsoft ziet af van gezamenlijke zeggenschap over Telewest ingevolge bezwaren 

van de Commissie.
IP/00/734 10.7.2000 Commissie geeft groen licht voor overname van Nederlands softwarebedrijf Baan 

door Invensys.
IP/00/743 11.7.2000 De Commissie zet het licht op groen voor de Belgische joint venture tussen Planet 

Internet en Fortis Bank.
IP/00/754 12.7.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van Danone’s bieractiviteiten door 

Scottish & Newcastle.
IP/00/755 12.7.2000 Commissie keurt overname van Endemol door Telefónica goed.
IP/00/783 14.7.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming tussen Deutsche Bank en SAP 

inzake elektronische handel goed.
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IP/00/788 14.7.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van Hyder door Western Power 
Distribution.

IP/00/790 17.7.2000 Commissie geeft groen licht voor overname van SFX Entertainment door Clear 
Channel Communications.

IP/00/795 18.7.2000 Commissie keurt verwerving van WF Electrical door Hagemeyer goed.
IP/00/814 20.7.2000 Commissie keurt concentratie tussen Rexam en American National Can, 

fabrikanten van blikjes voor drank, goed na toezeggingen.
IP/00/823 24.7.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van Aseguradora Valenciana 

door CGNU in de verzekeringssector.
IP/00/824 24.7.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming tussen Rhodia en Raisio goed.
IP/00/843 26.7.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

ABB, Bilfinger en MVV Energie.
IP/00/864 27.7.2000 Commissie keurt verwerving van Thomson travel door Preussag goed.
IP/00/883 28.7.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van gezamenlijke zeggenschap over 

de vastgoedmaatschappij MEPC in het Verenigd Koninkrijk.
IP/00/884 28.7.2000 Commissie verleent goedkeuring voor overname van Air Liberté en TAT European 

Airlines door AOM.
IP/00/893 31.7.2000 Commissie geeft groen licht voor twee Aziatische gemeenschappelijke 

ondernemingen tussen Valeo en Robert Bosch GmbH.
IP/00/894 31.7.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

Andersen Consulting en British Telecommunications.
IP/00/895 31.7.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van PHH Europe Companies 

door BNP-Paribas.
IP/00/900 1.8.2000 Commissie keurt verwerving van papier- en verpakkingsbedrijven van Assidomän 

door Mondi/Frantschach goed.
IP/00/901 1.8.2000 Commissie geeft groen licht voor Spaanse gemeenschappelijke onderneming in de 

mobiele telefonie.
IP/00/903 2.8.2000 Commissie keurt verwerving van gezamenlijke zeggenschap over Cokowi door 

OMV en Rheinbraun goed.
IP/00/904 2.8.2000 Commissie keurt overnamebod van Rio Tinto op het Australische North goed.
IP/00/909 7.8.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke leasingonderneming tussen Brambles en 

Ermewa in de sector tankcontainers goed.
IP/00/910 7.8.2000 Commissie verleent goedkeuring voor de verwerving van de auto-

onderdelenactiviteiten van Labinal door Valeo.
IP/00/911 7.8.2000 Commissie geeft groen licht voor het oprichten van memIQ door 

HypoVereinsbank, IXOS Software en Mannesmann.
IP/00/912 7.8.2000 Commissie geeft groen licht voor MyAircraft.com, een B2B-bedrijf in de 

luchtvaartsector.
IP/00/913 7.8.2000 Commissie keurt verwerving van Modo Paper door Metsä-Serla goed.
IP/00/914 7.8.2000 Commissie keurt verwerving van gezamenlijke zeggenschap over Deense Sonofon 

door Telenor goed.
IP/00/915 7.8.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gezamenlijke verwerving van Zweedse en 

Zwitserse fabrikanten van houten vloerbekledingen Nybron en Bauwerk Parkett.
IP/00/916 7.8.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming tussen Caisse des Dépôts et 

Consignations en het Spaanse Banco Urquijo goed.
IP/00/926 14.8.2000 Commissie opent grondig onderzoek naar gemeenschappelijke onderneming tussen 

Framatome, Siemens en Cogéma.
IP/00/927 14.8.2000 De Commissie keurt verwerving van uitsluitende zeggenschap door Tate & Lyle 

over Amylum UK en Amylum Europe goed.
IP/00/928 14.8.2000 Commissie keurt verwerving van Alfa Laval Holding door Industri Kapital Group 

goed.
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IP/00/929 14.8.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming van Telefónica 
en Tyco.

IP/00/930 14.8.2000 De Commissie zet het licht op groen voor de acquisitie van Orange door France 
Télécom op voorwaarde dat het Belgische belang wordt verkocht.

IP/00/931 14.8.2000 Commissie keurt gezamenlijke verwerving van Demag, een dochteronderneming 
van Mannesmann, door Siemens en Bosch goed.

IP/00/934 22.8.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming van RWE en 
Iberdrola.

IP/00/935 22.8.2000 De Commissie hecht haar goedkeuring aan de overname van Heiploeg Shellfish 
International BV door UBS Capital BV. 

IP/00/936 22.8.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Sonera Systems en ICL 
Invia goed.

IP/00/937 22.8.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming van Arla 
Foods Hellas en Delta.

IP/00/938 22.8.2000 Commissie keurt verwerving van alleenzeggenschap over een deel van BBA 
Friction dat deel uitmaakt van BBA Group plc door HSBC goed.

IP/00/939 22.8.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van Sei en 
Mitsubishi Electric Europe voor de verstrekking van diensten inzake 
faciliteitenbeheer in Italië.

IP/00/940 23.8.2000 Commissie verwijst de Interbrew/Bass-concentratie naar de 
mededingingsautoriteiten van het VK.

IP/00/943 25.8.2000 Commissie keurt verwerving van Young & Rubicam door WPP goed.
IP/00/944 25.8.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming van E.ON en 

Allianz Capital Partner.
IP/00/945 25.8.2000 Commissie keurt verwerving van Ranks Hovis McDougall Group door Doughty 

Hanson & Co Limited goed.
IP/00/947 28.8.2000 Commissie keurt verwerving van Labinal door Snecma goed.
IP/00/948 28.8.2000 Commissie verleent onder voorwaarden goedkeuring voor de verwerving van 

Metsä Corrugated door SCA Packaging.
IP/00/951 30.8.2000 Commissie keurt volledige overname van Frosch Touristik (FTI) door Airtours plc 

goed.
IP/00/952 30.8.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over Lufthansa Ground Services (VK) door Menzies (VK).
IP/00/953 30.8.2000 Commissie keurt verwerving Société des Aciers d’Armature pour le Béton 

(Frankrijk) door Riva (Italië) goed.
IP/00/954 30.8.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Sextant en Diehl goed.
IP/00/955 30.8.2000 Commissie geeft Siemens voorwaardelijk groen licht om zeggenschap te verwerven 

over Mannesmanndochter Dematic, VDO en Sachs. Verwerving Rexroth door 
Bosch wordt nog onderzocht.

IP/00/957 31.8.2000 Commissie keurt de joint venture NewMonday.com tussen Randstad en VNU 
(beide NL) goed.

IP/00/960 1.9.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Totalfina en Saarberg goed.
IP/00/962 4.9.2000 Commissie keurt verwerving van vrachtwagenactiviteiten van Renault door Volvo 

goed na belangrijke toezeggingen.
IP/00/967 5.9.2000 Commissie geeft groen licht voor concentratie tussen ZF Gotha en Graziano 

Trassmissioni.
IP/00/968 5.9.2000 Commissie keurt oprichting van gemeenschappelijke onderneming tussen BT, 

Telecom en Vodafone in Japan goed.
IP/00/969 5.9.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van Italtel door Clayton Dubilier & 

Rice.
IP/00/970 5.9.2000 Commissie geeft groen licht voor oprichting van gemeenschappelijke onderneming 

BOL Italia door Bertelsmann AG en Mondadori SpA.
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IP/00/972 5.9.2000 Commissie keurt verwerving van Britse distributeur Toyota (GB) plc door Toyota 
Motor Corporation goed.

IP/00/979 6.9.2000 Commissie keurt participatie van BASF in DyStar goed.
IP/00/980 6.9.2000 De Commissie hecht haar goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming 

tussen Hutchison, NTT DoCoMo en KPN Mobile op gebied van de mobiele 
telefonie in het Verenigd Koninkrijk.

IP/00/989 12.9.2000 Commissie keurt participatie van het Franse Feu Vert in de Spaanse reparateur 
Autocenter Delauto goed.

IP/00/990 12.9.2000 Commissie keurt verwerving McKechnie door Cinven goed.
IP/00/991 12.9.2000 Commissie geeft groen licht voor oprichting van Drutt, een Zweedse 

gemeenschappelijke onderneming van het Zweedse Telia en het Amerikaanse 
Oracle.

IP/00/992 12.9.2000 Commissie geeft groen licht voor oprichting gemeenschappelijke onderneming 
Ciberion door British American Ventures en Cap Gemini Ernst & Young.

IP/00/993 12.9.2000 Commissie keurt overname van twee Italiaanse fabrikanten door Sanpaolo IMI en 
MWCR Lux goed.

IP/00/1000 13.9.2000 Commissie keurt verwerving alleenzeggenschap over Italiaanse touroperator 
Alpitur door Ifil goed.

IP/00/1001 13.9.2000 Commissie geeft groen licht voor participatie van Unión Fenosa in het Spaanse 
Cable i Televisió de Catalunya (Menta).

IP/00/1002 13.9.2000 Commissie hecht haar goedkeuring aan de overname van Eutectic door Messer 
Industrie en Carlyle Europe partners.

IP/00/1013 15.9.2000 Commissie keurt overname van stalenbuizenfabrikant Mannesmannröhren-Werke 
door Salzgitter goed.

IP/00/1017 18.9.2000 Commissie geeft groen licht voor NovaBank, gemeenschappelijke onderneming 
van Banco Comercial Portugues en Interamerican.

IP/00/1020 19.9.2000 Commissie geeft groen licht voor overname van Fiat Ferroviaria door Alstom.
IP/00/1036 21.9.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar verwerving Svedala door Metso.
IP/00/1049 25.9.2000 Commissie keurt verwerving van Novolen, polypropyleentechnologieactiviteiten 

door BASF goed.
IP/00/1050 25.9.2000 Commissie zet het licht op groen voor een gemeenschappelijke onderneming tussen 

Belgacom, Tele Danmark en T-Mobile op de Nederlandse mobiele telefoniemarkt.
IP/00/1051 21.9.2000 Commissie keurt verwerving van gezamenlijke zeggenschap over Rio Novo door 

Deutsche Bank en Enel goed.
IP/00/1052 25.9.2000 Commissie keurt verwerving van hardwareactiviteiten van Italdata door Flextronics 

goed.
IP/00/1053 25.9.2000 Commissie keurt verwerving gezamenlijke zeggenschap over Johns Manville goed.
IP/00/1054 25.9.2000 Commissie keurt verwerving van Vebadochter Memec door Schroder Ventures 

goed.
IP/00/1055 25.9.2000 Commissie keurt verwerving gezamenlijke zeggenschap over Bravida door Telenor 

en Procuritas Capital Partners goed.
IP/00/1056 25.9.2000 Commissie keurt verwerving van gezamenlijke zeggenschap over de Tsjechische 

uitgever Stratosfera door VNU en Hearst goed.
IP/00/1058 25.9.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming door PSA en Vivendi goed.
IP/00/1063 27.9.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar voorgenomen verwerving van Metsä 

Tissue door SCA Mölynlycke.
IP/00/1076 29.9.2000 Commissie koppelt goedkeuring overname Bestfoods door Unilever aan 

omvangrijk afstotingspakket.
IP/00/1085 29.9.2000 Commissie keurt overname van plasticactiviteiten van Kömmerling door RAG, een 

dochteronderneming van HT Troplast goed.
IP/00/1086 29.9.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving Mallinckrodt door Tyco.
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IP/00/1087 29.9.2000 Commissie keurt verwerving van afdeling van European Bakery Supplies 
van Unilever door de Nederlandse onderneming CSM NV goed.

IP/00/1088 29.9.2000 Commissie staat toe dat Carrefour de alleenzeggenschap over de Belgische 
distributeur GB verwerft.

IP/00/1091 2.10.2000 Commissie keurt verwerving Stadtwerke Kiel door het Duitse TXU goed.
IP/00/1099 3.10.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar gezamenlijke zeggenschap van EDF 

en OEW over EnBW.
IP/00/1102 3.10.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van SAP en Siemens goed in 

de sector elektronische handel.
IP/00/1122 5.10.2000 EMI en Time Warner trekken aanmelding bij Commissie in.
IP/00/1131 9.10.2000 Commissie keurt oprichting gemeenschappelijke onderneming tussen Bayer, 

Deutsche Telekom en Infraserv Höchst goed in de sector elektronische handel.
IP/00/1136 9.10.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 

door Crédit Suisse.
IP/00/1139 10.10.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving Detroit Diesel door DaimlerChrylser.
IP/00/1162 16.10.2000 Commissie keurt concentratie tussen Vivendi, Canal+ en Seagram goed onder 

voorwaarden.
IP/00/1163 16.10.2000 Commissie keurt overname van het tot Diageo behorende Pillsbury door General 

Mills goed.
IP/00/1169 17.10.2000 Commissie geeft goedkeuring voor overname Nabisco door Philip Morris.
IP/00/1170 17.10.2000 Commissie verleent goedkeuring voor Franse gemeenschappelijke 

kabeltelevisiemaatschappij van Suez-Lyonnaise, NTL en Morgan Stanley Dean 
Witter.

IP/00/1186 18.10.2000 Commissie keurt oprichting van The Airbus Integrated Company goed.
IP/00/1188 19.10.2000 Goedkeuring Commissie voor overname Europese elektronicadistributieactiviteiten 

van VEBA door Avnet.
IP/00/1195 23.10.2000 Commissie verwijst deel overnamebod C3D voor Go-Ahead naar Britse 

mededingingsautoriteiten, keurt overig deel goed.
IP/00/1206 24.10.2000 Commissie keurt overname van Superdiplo door Ahold goed.
IP/00/1222 27.10.2000 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming tussen Alcatel 

en Thomson Multimédia.
IP/00/1223 27.10.2000 Commissie verleent Magneti Marelli goedkeuring voor verwerving van 

alleenzeggenschap over gemeenschappelijke onderneming met Bosch.
IP/00/1231 27.10.2000 Commissie keurt verwerving British Aluminium door Alcoa goed.
IP/00/1259 6.11.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving alleenzeggenschap over Falck 

en dochteronderneming Sondel door Compart.
IP/00/1265 8.11.2000 Commissie verleent goedkeuring voor participatie van Dana Corp. in Getrag 

Getriebe- und Zahnradfabrik.
IP/00/1266 8.11.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming tussen 

Babcock Borsig, MG Technologies en SAP.
IP/00/1267 8.11.2000 Commissie keurt verwerving Postsparkasse door BAWAG goed.
IP/00/1307 15.11.2000 Commissie keurt verwerving Bank Austria door HypoVereinsbank goed.
IP/00/1308 15.11.2000 Goedkeuring Commissie voor participatie Preussag in Nouvelles Frontières.
IP/00/1309 15.11.2000 Commissie keurt verwerving Hurel-Dubois door Snecma goed.
IP/00/1317 16.11.2000 Commissie opent grondig onderzoek van twee joint ventures tussen posterijen uit 

Nederland, Singapore en het Verenigd Koninkrijk.
IP/00/1338 22.11.2000 Commissie verzet zich tegen Portugese maatregelen in overnamebod op 

cementbedrijf Cimpor.
IP/00/1349 23.11.2000 Commissie hecht haar goedkeuring aan de oprichting door Agusta en Westland van 

een gemeenschappelijke onderneming voor de bouw van helikopters.
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IP/00/1350 23.11.2000 Goedkeuring Commissie voor participatie Scottish & Newcastle in Portugese 
brouwer Centralcer.

IP/00/1373 29.11.2000 Commissie keurt concentratie tussen Smiths Industries en TI Group goed.
IP/00/1383 30.11.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming inzake 

mobiele B2B-oplossingen tussen Cap Gemini en Vodafone.
IP/00/1384 30.11.2000 Commissie keurt verwerving Cottam Power Station door EdF goed.
IP/00/1406 5.12.2000 Commissie geeft groen licht voor concentratie tussen Outokumpu Steel en Avesta 

Sheffield.
IP/00/1407 5.12.2000 Goedkeuring Commissie voor overname Holland Chemical International door 

Stinnes.
IP/00/1420 6.12.2000 Commissie leidt uitvoerig onderzoek in naar concentratie tussen Bombardier en 

Adtranz.
IP/00/1425 8.12.2000 Commissie leidt grondig onderzoek in naar de overname van Kvaerner door Aker 

Maritime.
IP/00/1426 8.12.2000 Commissie keurt overname Interpharm door Alliance UniChem goed.
IP/00/1427 8.12.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van batterijfabrikant Varta door 

Deutsche Bank en DBG.
IP/00/1428 8.12.2000 Commissie keurt verwerving van Duitse metaalhandelaren Bergmann en Hutzler 

door Enron goed.
IP/00/1432 8.12.2000 Commissie verleent Creditanstalt, LASG en Austrian Airlines toestemming om 

zeggenschap over AirPlus te verwerven.
IP/00/1433 8.12.2000 Commissie keurt verwerving van alleenzeggenschap over Gurit-Essex en Gurit-

Essex Trading door Dow goed.
IP/00/1434 8.12.2000 Commissie keurt overname Moulinex door EL.FI group goed.
IP/00/1435 8.12.2000 Commissie keurt de fusie goed tussen de Amerikaanse producenten van harde-

schijfeenheden Quantum HDD en Maxtor.
IP/00/1445 12.12.2000 Aker Maritime geeft overname Kvaerner op na inleiding van de procedure door de 

Commissie.
IP/00/1462 14.12.2000 Commissie hecht haar goedkeuring aan fusie in de Nederlandse verzekeringssector.
IP/00/1479 18.12.2000 Commissie keurt voorgenomen overname van Krupp Werner & Pfleiderer GmbH 

door Georg Fischer en Westdeutsche Landesbank goed.
IP/00/1480 18.12.2000 Commissie geeft groen licht voor acquisitie Zanders door Metsä-Serla.
IP/00/1486 18.12.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving gezamenlijke zeggenschap over de 

Spaanse mobilofoonoperator Airtel door Vodafone en BT.
IP/00/1499 20.12.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming tussen Corus en Cogifer goed.
IP/00/1500 20.12.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming tussen Repsol en Borealis 

goed.
IP/00/1503 20.12.2000 Commissie geeft groen licht voor gezamenlijke zeggenschap van SAirGroup, 

REWE en Oppenheim over LTU.
IP/00/1504 20.12.2000 Commissie keurt verwerving Sommer Allibert door Peugeot goed.
IP/00/1505 21.12.2000 Commissie verleent goedkeuring voor oprichting Studio Channel, een 

gemeenschappelijke onderneming van Universal en NTL.
IP/00/1506 21.12.2000 Commissie geeft groen licht voor overname van Mannesmanndochter Demag 

Krauss-Maffei, door Siemens.
IP/00/1540 22.12.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving gezamenlijke controle over 

Inboard Leiterplattentechnologie door Sanmina.
IP/00/1545 22.12.2000 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Stora Enso en AssiDomän 

goed.
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1.2. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

F — Inleiding van de procedure

Referentie Datum Onderwerp
IP/00/46 18.1.2000 Commissie keurt verwerving van delen van BOC (VK) door Air Liquide 

(Frankrijk) voorwaardelijk goed.
IP/00/134 9.2.2000 Commissie keurt verwerving van AGA (Zweden) door Linde (Duitsland) 

voorwaardelijk goed.
IP/00/257 14.3.2000 Commissie verbiedt Volvo zijn voornaamste concurrent Scania over te nemen.
IP/00/259 14.3.2000 Commissie keurt concentratie van aluminiumproducenten Alcan en Alusuisse 

voorwaardelijk goed.
IP/00/280 21.3.2000 Commissie hecht haar voorwaardelijke goedkeuring aan de oprichting van Astrium.
IP/00/424 4.5.2000 Commissie geeft voorwaardelijke goedkeuring voor fusie tussen Alcoa en Reynolds 

Metals.
IP/00/425 4.5.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van Union Carbide door Dow 

chemical na toezeggingen.
IP/00/613 13.6.2000 Commissie keurt concentratie VEBA/VIAG onder strikte voorwaarden goed.
IP/00/668 28.6.2000 Commissie verbiedt concentratie tussen MCI WorldCom en Sprint.
IP/00/753 12.7.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving Dyno door Industri Kapital na 

toezeggingen.
IP/00/800 19.7.2000 Commissie geeft groen licht voor verwerving van stroomkabelfabrieken van BICC 

door Pirelli.
IP/00/844 26.7.2000 Commissie keurt fusie van agrochemische divisies van AstraZeneca en Novartis 

goed, mits een wezenlijk deel van de activiteiten wordt afgestoten.
IP/00/1067 27.9.2000 Commissie keurt verwerving satellietactiviteiten van Hughes Electronics door 

Boeing goed.
IP/00/1145 11.10.2000 Commissie verleent voorwaardelijke goedkeuring voor concentratie van AOL en 

Time Warner.
IP/00/1414 6.12.2000 Commissie verleent goedkeuring voor gezamenlijke onderneming van Framatome 

en Siemens na wijziging van de transactie.
IP/00/1457 13.12.2000 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van zeggenschap over Rexroth 

door Robert Bosch GmbH onder voorwaarden.

Zaak Datum Publicatie
COMP/JV.27 Microsoft/Liberty Media/Telewest 22.3.2000 PB C 94 van 1.4.2000, blz. 6
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III — STAATSSTEUN

A — Samenvatting van zaken

1. Regionale steun

De regionalesteunkaarten voor alle lidstaten vervielen op 31 december 1999 met de inwerkingtreding
van nieuwe richtsnoeren die een strengere methode introduceerden voor de vaststelling van in
aanmerking komende regio’s en van de maximale steunintensiteit die in elke regio is toegestaan. Deze
richtsnoeren gelden voor de periode 2000-2006.

België

Regionalesteunkaart 2000-2006 (36)

Op 20 september 2000 heeft de Commissie de regionalesteunkaart voor België voor de periode 2000 tot
en met 2006 goedgekeurd. Dankzij de goedkeuring van de kaart kunnen de Belgische autoriteiten
investeringssteun verlenen aan grote ondernemingen en aan kleine en middelgrote bedrijven in de in
aanmerking komende gebieden. De Belgische kaart van de gebieden als bedoeld in artikel 87, lid 3,
onder c, volgt de algemene tendens van geografische concentratie en lagere steunplafonds. De dekking
van de gebieden die onder artikel 87, lid 3, onder c, vallen, is teruggebracht van 35,0 % naar 30,9 %. Ook
de steunintensiteitsplafonds zijn aanzienlijk verlaagd naar een gemiddelde intensiteit van 15,6 %.

Denemarken

Regionalesteunkaart 2000-2006 (37)

Op 11 april 2000 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor de regionale ontwikkelingssteun-
regeling voor Denemarken. In het kader van deze regeling kan de Deense overheid niet alleen algemene
bedrijfsinvesteringen steunen, maar ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, milieu-investeringen en
adviesdiensten voor het MKB. Volgens de Deense autoriteiten zouden de uitgaven die de komende jaren
in het kader van deze regeling worden gedaan, kunnen oplopen tot 27 miljoen euro per jaar. De steun zal
bestemd zijn voor gebieden die onder de structuurfondsen vallen. De regeling zal worden uitgevoerd in
verband met de Deense programma’s van de structuurfondsen voor doelstelling 2, Interreg en Urban.

Op 26 oktober 1999 had de Commissie al ingestemd met de Deense regionalesteunkaart voor de periode
2000-2006. Met deze aanvullende goedkeuring van de Deense steunregeling voor regionale ontwikkeling
is ook het tweede deel van de herziening van het Deense regionale steunstelsel voltooid.

Duitsland

Regionalesteunkaart (38)

Op 14 maart 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de regionalesteunkaart voor de
West-Duitse regio’s en Berlijn, dit echter slechts voor de periode van 1 januari 2000 tot en met december

¥36∂ N 799/1999.
¥37∂ PB C 266 van 16.9.2000, N 808/1999.
¥38∂ C 47/99.
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2003, omdat de Duitse overheid een aanmelding voor vier jaar (2000-2003) had ingediend; voor de
resterende drie jaar moet zij te zijner tijd een nieuwe kaart aanmelden.

Ten aanzien van deze regio’s is verklaard dat zij in aanmerking komen voor steun op grond van
artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag en is de maximale steunintensiteit voor regionale steun
(volgens de communautaire wetgeving) vastgesteld. In juli van het afgelopen jaar had de Commissie
reeds bepaald dat de vijf nieuwe deelstaten in aanmerking komen voor steun op grond van artikel 87,
lid 3, onder a, van het EG-Verdrag en zijn, eveneens voor de periode van 1 januari 2000 tot en met
31 december 2003, hun respectieve steunintensiteiten bepaald. Deze besluiten vormen tezamen de
zogenoemde regionalesteunkaart van Duitsland en nemen het bevolkingsplafond van 34,9 % in acht
zoals de Commissie voor deze lidstaat heeft vastgesteld.

De Commissie beperkte de maximale steunintensiteiten in West-Duitsland tot 10 % nettosubsidie-
equivalent (NSE) en tot een verhoging met 10 % bruto voor kleine en middelgrote ondernemingen
(MKB) in de regio’s Hameln-Pyrmont, Stadt Hof en Stadt Passau. Voor de overige in aanmerking
komende regio’s in West-Duitsland, met uitzondering van de stad Berlijn, liggen de maximale
intensiteiten op 18 % NSE en een verhoging met 10 % bruto voor het MKB. Voor de stad Berlijn liggen
de percentages op 20 % NSE, verhoogd met 10 % bruto voor het MKB.

Bovendien gaf Duitsland de garantie dat de volgende maximale brutosteunintensiteiten niet zullen
worden overschreden: voor alle in aanmerking komende regio’s in West-Duitsland, behalve voor de
arbeidsmarktregio van Berlijn 28 % (bruto) voor het MKB en 18 % (bruto) voor grote ondernemingen;
voor de arbeidsmarktregio van Berlijn 43 % (bruto) voor het MKB en 28 % (bruto) voor grote
ondernemingen.

Linde AG (39)

Op 18 januari 2000 heeft de Commissie haar formele onderzoeksprocedure inzake door de Duitse
overheid aan Linde AG toegekende, niet-aangemelde steun, afgesloten met de goedkeuring van een
gedeeltelijk negatieve beschikking. De steun in kwestie was toegekend in de vorm van een subsidie voor
de bouw van een installatie voor de productie van koolmonoxide in Leuna (Saksen-Anhalt). De
Commissie besloot dat het gedeelte van de steun dat boven het plafond van 35 % lag, dat was vastgesteld
voor staatssteun in Saksen-Anhalt, moest worden teruggevorderd, omdat het niet beantwoordt aan de
noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van een van de uitzonderingen waarin het Verdrag
voorziet.

Spanje

Regionalesteunkaart 2000-2006 (40)

Op 11 april 2000 heeft de Commissie de voorgestelde regionalesteunkaart van Spanje goedgekeurd, die
niet meer dan 79,2 % van de totale bevolking van het land dekte. De in aanmerking komende bevolking
kan worden uitgesplitst in 58,4 % die in de regio’s leeft waar het BNP per hoofd van de bevolking niet
boven 75 % van het communautaire gemiddelde uitstijgt (regio’s die in aanmerking komen voor steun op
grond van artikel 87, lid 3, onder a, van het Verdrag) en 20,8 % die in regio’s leeft die het economisch
relatief beter doen en onder artikel 87, lid 3, onder c, vallen. Tot de regio’s die onder artikel 87, lid 3,
onder a, vallen, behoren Andalusië, Galicië en Castilië-La Mancha.

¥39∂ PB L 211 van 22.8.2000, C 18/99.
¥40∂ PB C 184 van 1.7.2000, N 773/1999.
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De Commissie kwam tot de conclusie dat de kaart verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en
stemde in met de lijst van gebieden die in aanmerking komen voor vrijstelling op grond van artikel 87,
lid 3, onder a, van het EG-Verdrag en die welke onder artikel 87, lid 3, onder c, vallen.

Fiscale steunmaatregel voor de Canarische Eilanden (41)

Op 18 januari 2000 keurde de Commissie een fiscale steunmaatregel voor de Canarische Eilanden goed,
die tot en met 31 december 2006 van kracht is, en waaronder een speciale economische zone (ZEC) tot
stand zal worden gebracht om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen en de
productiestructuur op de eilanden te diversifiëren. De regeling beantwoordt aan de doelstellingen van de
speciale economische en belastingmaatregelen voor de Canarische Eilanden die de Commissie in 1996
heeft goedgekeurd.

De stimulansen voor bedrijven om werkelijke activiteiten in de ZEC op te zetten (er moet sprake zijn van
een minimale productieve investering van 100 000 euro en van het creëren van ten minste vijf banen, in
gespecificeerde typen bedrijfsactiviteiten) zullen de ontwikkeling van een productie-infrastructuur
bevorderen.

De Commissie onderzocht de steun in het licht van de richtsnoeren inzake nationale steunregelingen ten
behoeve van de regio’s en de mededeling inzake de toepassing van de staatssteunregels op maatregelen
die verband houden met directe belastingen op ondernemingen (42). Zij hield daarbij rekening met het feit
dat de Canarische Eilanden in aanmerking komen voor de vrijstelling waarin artikel 87, lid 3, onder a,
van het EG-Verdrag voorziet, de consistentie van de belastingsteun met de regionale regels inzake
exploitatiesteun, de gerichtheid op de nagestreefde doelstellingen, de evenredigheid van de steun, de
beperktheid in de tijd en het degressieve karakter ervan. De Commissie erkende de noodzaak van
exploitatiesteun in de ZEC in de vorm van fiscale steun, om het aantrekkelijk te maken voor bedrijven
om zich op de Canarische Eilanden te vestigen en zo een tegenwicht te bieden voor de nadelen die het
hoge percentage werklozen en het gebrek aan diversificatie van de lokale economie (die voornamelijk op
het toerisme is gebaseerd) met zich brengen. De Commissie nam bijgevolg het standpunt in dat de steun
die in het kader van de regeling wordt verleend, verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt op
grond van de vrijstelling waarin artikel 87, lid 3, onder a, van het EG-Verdrag voorziet.

Frankrijk

Regionale „carte de la prime à l’aménagement du territoire” (PAT) 2000-2006 (43)

Op 1 maart 2000 heeft de Commissie goedkeuring verleend aan het voorstel voor de regionalesteunkaart
van Frankrijk, die bekend staat als de „carte de la prime à l’aménagement du territoire” (PAT). De PAT-
kaart stelt de gebieden vast waarin grote ondernemingen voor hun investeringen nationale steun en/of
gedeeltelijke financiering uit de structuurfondsen kunnen verkrijgen. In de gebieden die gedurende de
periode 2000-2006 in aanmerking komen, woont 34 % van de Franse bevolking. Voorts vertegen-
woordigen deze gebieden alle regio’s van stedelijk Frankrijk, behalve Île-de-France. De maximale
steunintensiteit voor subsidies aan grote ondernemingen ligt op 23 % van de investeringskosten (of 17 %
in de gebieden die reeds in 1999 waren beperkt tot 17 %), terwijl de maximale steunintensiteit voor
kleine ondernemingen zal worden verhoogd naar 33 % (of 27 % van de investeringen). In Doubs en
Haut-Rhin zal de steun worden beperkt tot 11,5 % (21,5 % voor kleinere ondernemingen).

¥41∂ PB C 121 van 29.4.2000, N 708/98.
¥42∂ PB C 384 van 10.12.1998.
¥43∂ PB C 110 van 15.4.2000, N 45/2000.
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De Commissie wilde meer samenhang creëren tussen de gebieden die voor doelstelling 2 zijn
geselecteerd en die welke in aanmerking komen voor PAT. Zij aanvaardde daarom dat een regio in
aanmerking kon komen voor PAT als deze onder doelstelling 2 viel, ook al voldeed de betreffende regio
niet aan een van de vijf geselecteerde nationale criteria.

Steun aan Mines et Potasses d’Alsace (44)

Op 20 september 2000 heeft de Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid inzake staatssteun
die door Frankrijk via de publieke houdstermaatschappij EMC (Entreprise Minière et Chimique) was
verleend aan Mines et Potasses d’Alsace (MDPA). MDPA is een mijnbouwbedrijf dat kaliumzout wint in
de Elzas, en dat onder de uitsluitende zeggenschap staat van de publieke houdstermaatschappij EMC.
Het bedrijf wordt sinds het eind van de jaren tachtig geconfronteerd met een dalende omzet en
toenemende verliezen als gevolg van de afnemende markt voor kaliumzout.

De Commissie oordeelde dat Frankrijk via EMC aan MDPA meer staatssteun verleende dan waarvoor zij
in 1996 voor de periode 1995-1997 toestemming had gegeven. Bovendien had de Commissie ernstige
twijfels over de verenigbaarheid van de nieuwe steunmaatregelen die de Franse overheid voor de periode
1998-2000 had aangemeld.

Italië

Regionalesteunkaart 2000-2006 (45)

Op 20 september 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de regionalesteunkaart voor
Italië voor de periode 2000 tot en met 2006.

Met dit besluit accepteerde de Commissie de kaart van de gebieden als bedoeld in artikel 87, lid 3,
onder c, die de Italiaanse overheid in december 1999 had ingediend (de Italiaanse kaart betreffende
artikel 87, lid 3, onder a, die betrekking had op de minst begunstigde regio’s in Zuid-Italië, was reeds op
1 maart 2000 door de Commissie goedgekeurd) (46). Door de goedkeuring van de kaart kan de Italiaanse
overheid investeringssteun verstrekken aan grote ondernemingen en aan kleine en middelgrote
ondernemingen in de in aanmerking komende gebieden.

De Italiaanse kaart betreffende artikel 87, lid 3, onder c, volgt de algemene tendens van geografische
concentratie en lagere steunplafonds. De dekking van de gebieden die onder artikel 87, lid 3, onder c,
vallen, is teruggebracht van 14,7 % naar 10,0 %. Daarnaast werden de steunintensiteitsplafonds
aanmerkelijk verlaagd naar een gemiddelde intensiteit van 10 %.

Wet nr. 488 (47)

Op 12 juli 2000 heeft de Commissie de regeling voor investeringssteun goedgekeurd die is neergelegd in
Wet nr. 488 die slaat op de minst begunstigde Italiaanse regio’s over de periode 2000-2006. De regeling
voldoet aan de verschillende communautaire richtsnoeren inzake dit type steun, met inbegrip van de
richtsnoeren betreffende nationale steunregelingen ten behoeve van de regio’s.

¥44∂ PB C 37 van 3.2.2001, NN 38/2000.
¥45∂ C 16/2000.
¥46∂ C 16/2000 (PB C 175 van 24.6.2000).
¥47∂ PB C 278 van 30.9.2000, N 715/1999.
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De regeling, in het kader waarvan steunaanvragen moeten worden ingediend voordat een aanvang wordt
gemaakt met de uitvoering van investeringsprojecten, voorziet in subsidies om productieve investeringen
te stimuleren, ten gunste van: i) ondernemingen die zijn gevestigd in de regio’s die in aanmerking komen
voor regionale steun op grond van de afwijkingen die zijn neergelegd in artikel 87, lid 3, onder a, en
artikel 87, lid 3, onder c, en ii) KMO’s die zijn gevestigd in gebieden die in aanmerking komen voor
steun uit de structuurfondsen, maar niet voor regionale steun. De maatregelen die in het kader van de
regeling moeten worden ingevoerd, beantwoorden aan de regionale ontwikkelingsdoelstellingen. De
regeling beschikt over een begroting van 35 000 miljard ITL (ongeveer 18 miljard euro).

Luxemburg

Regionalesteunkaart 2000-2006 (48)

Op 19 juli 2000 heeft de Europese Commissie twee beschikkingen gegeven tot goedkeuring van de
regionalesteunkaart voor Luxemburg en een regionale ontwikkelingsregeling, beide voor de periode
2000 tot en met 2006. De kaart in kwestie omvat drie zones, aangeduid als noord, oost en zuid, met
respectievelijk zes, vijf en negen gemeenten.

De kaart bestrijkt 31,9 % van de bevolking, en houdt zich daarmee aan het plafond dat de Commissie
heeft vastgesteld (op 32 %).

De betrokken regio’s vallen binnen de afwijking waarin artikel 87, lid 3, onder c, voorziet, zodat de
Luxemburgse overheid in elk van deze regio’s financiële steun kan verlenen tot maximaal 10 % netto,
gerekend in percentages van de desbetreffende investeringsprojecten. Om alle inspanningen die in het
kader van regionale ontwikkeling op het gebied van de Europese Unie worden verricht, te bundelen,
komen bijna alle regio’s die in de regionale kaart zijn opgenomen ook in aanmerking voor steun uit de
structuurfondsen.

Nederland

Regionalesteunkaart 2000-2006 (49)

Op 12 juli 2000 heeft de Commissie de regionalesteunkaart voor Nederland goedgekeurd voor de periode
2000-2006. Door de goedkeuring van de kaart kan de Nederlandse overheid tot en met 31 december 2006
financiële steun verlenen voor bedrijfsinvesteringen in gebieden in Noord-Nederland, Flevoland, Twente
en Limburg.

De voorgestelde gebieden worden bevolkt door 2,3 miljoen mensen. In de meeste van de in aanmerking
komende gebieden in Noord-Nederland (met inbegrip van Noord-Overijssel) en Flevoland, zullen de
Nederlandse autoriteiten steun kunnen verlenen tot maximaal 20 % brutosubsidie-equivalent van de
totale investeringskosten. In „Overig Groningen” is de maximale steunintensiteit beperkt tot 10 %
nettosubsidie-equivalent voor grote ondernemingen (met de mogelijkheid nog eens 10 % brutosubsidie-
equivalent te verlenen aan KMO’s). In de in aanmerking komende gebieden in Twente en Zuid-Limburg
blijven de maximale steunniveaus beperkt tot 15 % brutosubsidie-equivalent; in Midden-Limburg is de
maximale steunintensiteit beperkt tot 10 % nettosubsidie-equivalent voor alle ondernemingen.

¥48∂ PB C 278 van 30.9.2000, N 793b/1999; PB C 266 van 16.9.2000, N 793a/1999.
¥49∂ PB C 266 van 16.9.2000, N 228/2000.
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Oostenrijk

Regionalesteunkaart 2000-2006 (50)

Op 30 mei 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de regionalesteunkaart voor
Oostenrijk voor de periode 2000-2006. De Commissie besloot de omvang van de kaart terug te brengen
van 35,4 % van de nationale bevolking in 1999 naar 27,5 % voor de periode 2000-2006. Alleen de regio
Burgenland komt in aanmerking voor regionale staatssteun krachtens artikel 87, lid 3, onder a, van het
EG-Verdrag, dat wil zeggen als een regio waar het BNP per hoofd van de bevolking niet boven 75 % van
het communautaire gemiddelde ligt. Deze regio mag daarom in het rijkere noorden maximaal 30 % steun
(in nettosubsidie-equivalent) ontvangen en 35 % (in nettosubsidie-equivalent) in het overige deel.

Net als bij de regio’s die in aanmerking komen voor regionale steun op grond van artikel 87, lid 3,
onder c, van het EG-Verdrag, liggen de maximale steunintensiteiten tussen 12,5 % (in nettosubsidie-
equivalent) en 20 % (in nettosubsidie-equivalent).

Lenzing Lyocell (51)

Op 19 juli 2000 heeft de Commissie besloten in te stemmen met de staatssteun die Oostenrijk verleende
aan Lenzing Lyocell GmbH & Co KG (LLG), Heiligenkreuz, Burgenland, voor de investering in een
nieuwe Lyocell-kunstvezelfabriek. Volgens de Commissie had Oostenrijk investeringssteun in
verschillende vormen verleend ten bedrage van 54,9 miljoen euro op investeringskosten voor in totaal
138 miljoen euro, alsook 5,4 miljoen euro milieusteun. De Commissie had de formele onderzoeks-
procedure op 14 oktober 1998 ingeleid en op 23 juni 1999 verlengd.

LLG is een van de grootste producenten van kunstvezels in de wereld. In 1996 bouwde het een nieuwe
fabriek op het bedrijventerrein Heiligenkreuz-Szentgotthard, een grensoverschrijdend project tussen
Oostenrijk en Hongarije, voor de fabricage van Lyocell, een nieuw type kunstmatige stapelvezel die uit
natuurlijke cellulose in houtpulp wordt vervaardigd. Het bedrijvenpark bevindt zich in Land Burgenland,
de enige regio van Oostenrijk die onder artikel 87, lid 3, onder a, valt.

De beoordeling van de steun aan LLG was gecompliceerd door de verscheidenheid van maatregelen die
de Commissie moest onderzoeken. Uiteindelijk kon echter worden vastgesteld dat enkele van de
maatregelen niet als staatssteun konden worden beschouwd en dat enkele andere voldeden aan eerder
goedgekeurde steunregelingen. Ten aanzien van de resterende ad hoc regionale steun en de milieusteun
werd vastgesteld dat ze in overeenstemming waren met de respectieve communautaire richtsnoeren. De
Commissie onderzocht ook de algemene intensiteit van de steun, en nam daarbij alle andere
steunmaatregelen in aanmerking waarvoor zij niet de formele onderzoeksprocedure inleidde, teneinde
zich ervan te vergewissen dat de totale steun het toepasselijke plafond van 40 % voor regionale steun in
Burgenland niet zou overstijgen. De Commissie stelde vast dat de investeringssteun van 54,9 miljoen
euro bruto, na belasting, een nettosubsidie-equivalent van 39,7 miljoen euro vertegenwoordigde. Wat
betreft de in aanmerking komende kosten — 108,7 miljoen euro van de totale investering van
138 miljoen euro — kwam de steunintensiteit neer op 37 %.

¥50∂ PB C 284 van 7.10.2000, N 525/1999.
¥51∂ C 61/98.
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Portugal

Regionalesteunkaart voor de regio „Lisboa e Vale do Tejo” (52)

Op 28 juni 2000 heeft de Commissie het gedeelte van de regionalesteunkaart goedgekeurd dat tot
31 december 2006 van toepassing zal zijn op de regio „Lisboa e Vale do Tejo”. Deze regio komt in
aanmerking op grond van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag (probleemgebieden). Op
8 december 1999 had de Commissie besloten dat de minst begunstigde regio’s van Portugal, Norte,
Centro, Alentejo, Algarve, Azoren en Madeira in aanmerking kwamen voor steun op grond van
artikel 87, lid 3, onder a, van het Verdrag voor de periode 2000 tot en met 2006. Deze twee besluiten
samen bepalen de regionalesteunkaart die van toepassing is op Portugal.

De regionale steun zal worden beperkt tot 10 % nettosubsidie-equivalent (NSE) in de subregio „Grande
Lisboa” en zal geleidelijk worden teruggebracht in de subregio’s „Lezíria do Tejo”, „Médio Tejo”,
„Oeste” en „Península de Setúbal” (van een maximaal startpercentage van 47,68 % NSE in 2000) tot
20 % NSE in 2004. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen een aanvullende steun van 10 % bruto
van de investeringskosten ontvangen.

Financiële en fiscale steunmaatregelen voor de vrije zone Madeira (53)

Op 28 juni 2000 heeft de Commissie besloten een onderzoeksprocedure op grond van artikel 88, lid 2,
van het EG-Verdrag in te leiden naar een financiële en fiscale steunmaatregel voor de vrije zone Madeira.
De Commissie stelde vast dat de fiscale steun die door de Portugese overheid werd verleend,
exploitatiesteun behelst die in veel gevallen wordt verleend voor lange of zelfs onbepaalde perioden. De
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen bevatten echter het beginsel dat regionale steun die is
gericht op het terugdringen van de lopende kosten van een onderneming (exploitatiesteun) verboden is,
hoewel daarop uitzonderingen mogelijk zijn in regio’s die in aanmerking komen voor de afwijking van
artikel 87, lid 3, onder a, van het Verdrag, mits hij „i) door de bijdrage aan de regionale ontwikkeling en
de aard ervan gerechtvaardigd is; ii) de hoogte ervan in verhouding staat tot de te verhelpen handicaps”.
Dergelijke exploitatiesteun moet in het algemeen ook „van tijdelijke aard zijn en geleidelijk afnemen”.

Verder lijkt de totale hoeveelheid steun die is verleend in de vorm van belastingvrijstellingen in 1997 de
1 000 miljoen euro (meer dan alle andere Portugese steunregelingen samen) te hebben overschreden en
heeft deze zich geconcentreerd op de financiële diensten en internationale dienstencentra. Aangezien er
momenteel bijna 4 000 ondernemingen actief zijn in deze sectoren, die echter niet rechtstreeks werk
verschaffen aan meer dan 1 000 mensen, kan moeilijk worden beweerd dat de steun gerechtvaardigd is
wat betreft zijn bijdrage aan de regionale ontwikkeling of dat de hoogte ervan in verhouding staat tot de
te verhelpen handicaps.

Regeling voor belastingverlaging voor Madeira (54)

Op 28 juni 2000 heeft de Commissie een regeling voor belastingverlaging goedgekeurd ter bevordering
van investeringen in de autonome regio Madeira, Portugal. Deze regeling zal van kracht zijn tot eind
2002 en is erop gericht om ondernemingen in de regio — een van de belangrijkste probleemgebieden in
de Europese Unie — te stimuleren moderner en dynamischer te worden.

¥52∂ PB L 297 van 24.11.2000, C 72/99.
¥53∂ PB C 301 van 21.10.2000, NN 60/2000.
¥54∂ PB C 266 van 16.9.2000, N 96/2000.
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De regeling zal deel uitmaken van het belastingstelsel van de autonome regio Madeira en valt daarom
onder het hoofdstuk „Directe belastingen voor ondernemingen”. De steun zal worden verleend in de
vorm van belastingverlichting (belastingvrije som), die is vastgesteld op 15 % van de winst die wordt
geherinvesteerd tijdens de periode van toepassing van de belastingregeling, en waarvan in aanmerking
komende bedrijven kunnen profiteren in het jaar dat de investering is gedaan of in een van de drie
daaropvolgende jaren.

Vrijstelling van belasting voor investeringen in Madeira (55)

Op 14 maart 2000 heeft de Commissie een steunregeling goedgekeurd op grond waarvan
belastingverlichting wordt toegestaan voor investeringen in de Portugese autonome regio Madeira. De
regeling zal van kracht blijven tot eind 2010, en is bedoeld om ondernemingen te helpen moderner en
dynamischer te worden en om banen te creëren in de regio.

De steun zal worden toegekend in de vorm van een inkomstenbelastingfaciliteit, en zal op contractbasis
worden verleend voor perioden van maximaal tien jaar. De intensiteit van de steun varieert afhankelijk
van de projectlocatie, de verrichte activiteiten en het aantal gecreëerde banen, met een plafond van 30 %
van de in aanmerking komende investeringsuitgaven.

De regeling voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de richtsnoeren inzake de regionale
steunmaatregelen, met name wat de bepaling betreft dat de investeringen, en waar van toepassing de
gecreëerde banen, tijdens de hele looptijd van het contract inzake de belastingvrijstellingen worden
gehandhaafd, en in elk geval gedurende ten minste vijf jaar.

Zweden

Regionalesteunkaart 2000-2006 (56)

Op 29 maart 2000 heeft de Commissie de regionalesteunkaart voor Zweden voor de periode 2000-2006
goedgekeurd. De Commissie heeft besloten de omvang van de kaart terug te brengen van 18,5 % van de
nationale bevolking in 1999 tot 15,9 % voor de periode 2000-2006. In de gebieden die zijn voorgedragen
voor de toepassing van de regeling wonen in totaal 1,4 miljoen mensen.

Door de goedkeuring van de regionalesteunkaart kan de Zweedse overheid investeringssteun verlenen
aan ondernemingen in de in aanmerking komende gebieden in Noord-Zweden. In het meest afgelegen en
dunst bevolkte deel van de in aanmerking komende regio zullen de Zweedse autoriteiten steun kunnen
verlenen tot 37 % brutosubsidie-equivalent van de totale investeringskosten. In de rest van het in
aanmerking komende gebied zullen de maximale steunniveaus worden beperkt tot 20 % brutosubsidie-
equivalent voor grote ondernemingen en 30 % brutosubsidie-equivalent voor KMO’s. De goedkeuring
van de kaart stelt de Zweedse overheid eveneens in staat om vervoerssteun toe te kennen aan
ondernemingen die in Noord-Zweden gevestigd zijn.

¥55∂ PB C 266 van 16.9.2000, N 555/1999.
¥56∂ PB C 258 van 9.9.2000, N 629/1999.
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Regionaal steunpakket (57)

Op 3 mei 2000 heeft de Commissie ingestemd met de regeling voor regionale ontwikkelingssteun voor
Zweden. Dat houdt in dat financiële steun voor een groot aantal maatregelen ter bevordering van
ondernemingen kan worden verleend in de steungebieden van Noord-Zweden.

De steun zal beschikbaar zijn in de dunbevolkte gebieden en andere steungebieden in Noord-Zweden.
Alle gebieden die in aanmerking komen voor steun in het kader van de regeling, komen eveneens in
aanmerking voor steun uit de structuurfondsen van de Gemeenschap.

Steunregeling in de vorm van verminderde sociale bijdragen (58)

Op 21 december 2000 sloot de Commissie haar formele onderzoek naar de Zweedse regeling betreffende
„verminderde sociale bijdragen” af met een negatieve beschikking (zie ook deel I, punt 348).

Verenigd Koninkrijk

Regionalesteunkaart 2000-2006 (59)

Op 26 juli 2000 gaf de Commissie haar goedkeuring aan de regionalesteunkaart voor het Verenigd
Koninkrijk voor de periode 2000-2006. In Groot-Brittannië woont 28,7 % van de bevolking in voor steun
in aanmerking komende gebieden, in Noord-Ierland de gehele bevolking.

Krachtens de kaart kunnen investeringsprojecten van grote ondernemingen worden ondersteund tot
maximaal 35 % netto (dat wil zeggen na aftrek van de belastingen die een onderneming wellicht moet
betalen op de ontvangen steun) in vier NUTS II-regio’s waar het BNP per hoofd van de bevolking niet
boven 75 % van het communautaire gemiddelde uitstijgt, namelijk Cornwall en de Scilly Eilanden,
Merseyside, South Yorkshire, en West Wales en The Valleys. In Noord-Ierland, dat een bijzondere status
heeft krachtens de communautaire richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, kan steun worden
verleend tot maximaal 40 % netto.

Regionale steun kan ook worden verleend in 65 van de 194 zogenaamde „arbeidsaanbodzones” in Groot-
Brittannië, alsook in delen van Londen, Tyneside en Nottingham (dankzij hun doelstelling 2-status).

De steunintensiteit in Lochaber, Skye en Lochalsh en Argyll en The Islands, Eilean Siar (Western Isles),
Caithness en Sutherland, en Ross en Cromarty kan tot 30 % netto reiken wegens de specifieke
ontwikkelingsproblemen van deze dunbevolkte gebieden.

Regionale risicokapitaalfondsen in Engeland (60)

Op 18 oktober 2000 besloot de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden met betrekking tot een regeling krachtens welke ten minste één risicokapitaalfonds zal worden
opgezet in elk van de Engelse regio’s. De fondsen zullen bedragen investeren ter hoogte van 100 000-
500 000 GBP in kleine en middelgrote ondernemingen.

¥57∂ PB C 266 van 16.9.2000, N 646/1999.
¥58∂ Zaak C-15/00.
¥59∂ PB C 272 van 23.9.2000.
¥60∂ Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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Elk regionaal fonds zal staatsmiddelen bevatten en de Commissie is van mening dat de toepassing van de
regeling de concurrentie op twee niveaus kan verstoren, namelijk op het niveau van de particuliere mede-
investeerders in de fondsen en op het niveau van de kleine en middelgrote ondernemingen waarin de
fondsen investeren. De Commissie heeft twijfels over de verenigbaarheid van de steun op beide niveaus
met de gemeenschappelijke markt, omdat steun in deze vorm niet is vrijgesteld volgens de huidige
communautaire regels inzake staatssteun.

Regelingen inzake de ontwikkeling van bedrijfsvastgoed voor Wales (61)

Op 4 oktober 2000 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen twee regelingen
inzake de ontwikkeling van bedrijfsvastgoed die moeten worden uitgevoerd door de Welsh Development
Agency. De grondgedachte van de regelingen is dat de marktprijzen te laag zijn om de ontwikke-
lingskosten te dekken. Krachtens de regeling Property for Business worden de eigenaars van bedrijfs-
vastgoed aangemoedigd om hun terrein te ontwikkelen, waarbij de overheid „overbruggingsfinanciering”
biedt, dat wil zeggen een subsidie voor het verschil tussen de geschatte ontwikkelingskosten en de
geschatte waarde van het terrein na ontwikkeling. De begunstigde van de steun is de vastgestelde
eigenaar van het vastgoed. Anderzijds ondersteunt de regeling Partnerschap bij de ontwikkeling
speculatieve projecten door ofwel „overbruggingsfinanciering” te bieden aan ontwikkelaars of door
partnerschappen aan te gaan met ontwikkelaars en investeerders. De begunstigden van de regeling zijn
projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen en financiële instellingen die een eerste investering in
projectontwikkeling doen.

De Commissie heeft besloten dat de regelingen staatssteun vormen in de zin van artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag aangezien het om discretionaire steunverlening gaat en de overheidsuitgaven niet worden
teruggevorderd zoals dat in een volledig particulier scenario wel zou gebeuren. De steun zou kunnen
worden goedgekeurd krachtens artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag, omdat de regelingen
zullen worden toegepast in overeenstemming met de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun
voor kleine en middelgrote ondernemingen, de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen en de
multisectorale kaderregeling inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten.

2. Multisectorale kaderregeling

Duitsland

BASF Schwarzheide (62)

Op 12 juli 2000 besloot de Commissie geen bezwaar aan te tekenen tegen de investeringssteun die
Duitsland wilde toekennen voor de bouw van een nieuwe fabriek van BASF Schwarzheide GmbH in de
deelstaat Brandenburg. De steun bedraagt 39 miljoen euro (77 miljoen DEM), wat overeenkomt met
35 % van de investeringskosten, de maximale steunintensiteit die in deze regio is toegestaan. De steun is
aangemeld in het kader van de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten. De fabriek zal dienen voor de productie van een pas ontwikkelde stof die gebruikt
zal worden voor een groot aantal schimmeldodende middelen. Deze eindproducten zullen echter niet in
Schwarzheide geproduceerd worden. De Commissie zou de steun kunnen goedkeuren wegens de
groeiende vraag naar de betrokken producten en het grote aantal banen dat ermee gemoeid is (ruwweg
400 nieuwe arbeidsplaatsen) in Schwarzheide.

¥61∂ PB C 380 van 30.12.2000, blz. 10.
¥62∂ PB C 380 van 30.12.2000, N 750/1999.
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Frankrijk

Pilkington en Interpane (63)

Op 26 juli 2000 heeft de Commissie besloten dat de aangemelde investeringssteun ten bedrage van
21,02 miljoen euro, die Frankrijk wil toekennen aan Pilkington en Interpane voor de bouw van een
nieuwe fabriek voor de productie van gelaagd en float-glas en glas met een deklaag, verenigbaar is met
de gemeenschappelijke markt. Pilkington Glass France SAS en Interpane Glass Coating France SAS,
twee joint ventures die opgericht zijn door Pilkington plc en Interpane International Glas GmbH, zullen
de nieuwe productielocatie in het steungebied Freyming Merlebach (Elzas-Lotharingen) opzetten.

De twee pas opgerichte bedrijven zullen niet autonoom op de markt opereren, maar vormen een
geïntegreerde gemeenschappelijke onderneming die float-glas produceert en verwerkt. Hun enige
activiteit zal bestaan in het doen van leveringen aan de moedermaatschappijen voor rechtstreekse
verkoop of verdere verwerking.

Het beoogde project moest worden getoetst aan de „Multisectorale kaderregeling betreffende regionale
steun voor grote investeringsprojecten”. Op basis van de berekeningsformule die is aangegeven in de
multisectorale kaderregeling, bedraagt het toegestane maximum voor dit project 12,24 % nettosubsidie-
equivalent. Aangezien de voorgestelde steunintensiteit van 10,3 % onder deze drempel lag, besloot de
Commissie dus de aangemelde steun als verenigbaar met het EG-Verdrag te beschouwen.

Italië

Solar Tech (64)

Op 15 november 2000 besloot de Commissie dat Italië Solar Tech srl (een fabrikant van zonnepanelen)
slechts 34 miljoen euro steun mag toekennen — 9 miljoen euro minder dan de aangemelde 43 miljoen
euro (zie ook deel I, punt 325).

Steun aan „Villa Romana srl” voor een hotelfaciliteitenproject (65)

De steun — die is verleend in het kader van een bestaande regeling (66) en is toegekend op grond van de
multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten — bestaat uit
investeringssteun aan „Villa Romana srl”, een KMO (67) die in Campania is gevestigd en is opgericht
door lokale investeerders onder de bescherming van de zogenaamde „contratti d’area” (territoriale
contracten) met het doel overheidssteun te injecteren in een hotelfaciliteitenproject. De voorgestelde
steun betrof investeringssteun in de vorm van een niet-terugvorderbare subsidie van 38,39 miljoen euro.
Het investeringsproject bestaat uit de bouw van hotelfaciliteiten nabij de archeologische plaats Pompei-
Ercolano (Napels). Het nieuwbouwproject zou deels niet meer in gebruik zijnde industrieterreinen
omvatten. Het viersterrenhotel zou een capaciteit hebben van 438 kamers (die ruimte bieden aan

¥63∂ PB C 293 van 14.10.2000, N 291/2000.
¥64∂ C 17/2000.
¥65∂ N 785/1999 (PB C 328 van 18.11.2000).
¥66∂ Brief SG(99) D/1119 van 9 februari 1999 betreffende staatssteun nr. N 810/1999, die de bepalingen van Wet nr. 488/92

uitbreidt naar de toeristensector.
¥67∂ Hoewel de identificatie ervan als KMO is gebaseerd op economische schattingen en niet op goedgekeurde stukken, omdat

het een startende onderneming betreft. Zie artikel 1, punt 8, van de bijlage bij de aanbeveling van de Commissie van
3 april 1996 betreffende de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (PB C 213 van 23.7.1996, blz. 4).
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838 personen) en ongeveer 480 nieuwe banen creëren, zowel op directe (219) als indirecte wijze (262).
Volgens plan zou het per 31 januari 2000 voltooid en in het jaar 2003 volledig operationeel moeten zijn.
Aangezien de voorgenomen steun overeenstemt met de krachtens de multisectorale kaderregeling
toegestane maximumintensiteit en de totale invloed van „Villa Romana” op de EU-markt waarschijnlijk
beperkt zal zijn, heeft de Commissie op 26 maart 2000 een positieve beschikking gegeven op grond van
artikel 87, lid 3, onder a, van het Verdrag.

Verenigd Koninkrijk

Motorola (68)

Op 26 juli 2000 heeft de Commissie besloten dat investeringssteun ten bedrage van 90,2 miljoen GBP
voor Motorola Ltd verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Het VK is van plan deze subsidie
toe te kennen aan Motorola Limited, dat een nieuwe fabriek zal bouwen voor de productie van
halfgeleiders voor mobiele telefoons en andere draadloze toepassingen. De fabriek zal worden neergezet
in Dumferline, een steungebied in Schotland. Motorola Ltd is een volle dochtermaatschappij van
Motorola Inc., een wereldwijd opererende fabrikant van cellulaire en radiocommunicatieproducten en
elektronische apparatuur.

Het beoogde project moest worden getoetst aan de „Multisectorale kaderregeling betreffende regionale
steun voor grote investeringsprojecten”. Op grond van deze kaderregeling heeft de Commissie berekend
dat de toegestane maximumsteun voor dit project op 12 % nettosubsidie-equivalent ligt (het NSE is het
uiteindelijke voordeel dat een bedrijf wordt geacht uit steun te halen na aftrek van de over deze steun te
betalen bedrijfsbelasting). Aangezien de voorgestelde steunintensiteit van 5,8 % NSE in dit geval ruim
onder de drempel blijft, heeft de Commissie bijgevolg besloten de aangemelde steun als verenigbaar met
het EG-Verdrag te beschouwen.

3. Steun aan specifieke bedrijfstakken

3.1. Staal

België

Cockerill Sambre SA (69)

Op 15 november 2000 heeft de Commissie besloten dat de steun ten bedrage van 13,8 miljoen euro
(553 miljoen BEF) die België heeft toegekend aan het staalbedrijf Cockerill Sambre SA niet verenigbaar
is met de gemeenschappelijke markt en moet worden terugbetaald.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de overheid met deze steun de exploitatiekosten van de
onderneming financierde, die voortvloeiden uit een arbeidstijdverkorting. Het voordeel voor Cockerill is
gelegen in het feit dat dit bedrijf geen financiële verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de
hogere lonen die het met zijn vaste werknemers is overeengekomen. Evenzo is het feit dat het initiatief
van het personeel afkomstig was en dit alleen door het bedrijf is geaccepteerd op voorwaarde dat het niet
hoefde te betalen voor de daaruit voortvloeiende extra kosten, niet van invloed op het aanmerken van het
overheidsoptreden als staatssteun.

¥68∂ PB C 293 van 14.11.2000, N 480/2000.
¥69∂ C 76/99.
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De Commissie heeft dan ook het standpunt ingenomen dat de steun niet verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt, omdat Cockerill een staalbedrijf is dat onderworpen is aan de zeer
beperkende regels van het EGKS-Verdrag en de staalsteuncode, die niet in dergelijke steun voorziet. Zij
heeft bijgevolg de overheid gelast de reeds uitgekeerde steun terug te vorderen en de nog niet verrichte
betalingen op te schorten.

Duitsland

Georgsmarienhütte en Gröditzer (70)

Op 19 juli 2000 heeft de Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid inzake een
beheerscontract dat is gesloten tussen de Duitse opvolger van Treuhand BvS, zijn volle dochtermaat-
schappij Gröditzer Stahlwerke en staalfabrikant Georgsmarienhütte (zie ook deel I, punt 309).

Spanje

Tubacex (71)

Op 31 oktober 2000 heeft de Commissie besloten een in 1977 gegeven negatieve beschikking
betreffende maatregelen ten gunste van Tubacex SA, een producent van naadloze roestvrij stalen buizen,
die is gevestigd in Llodio (Álava) in Baskenland, in te trekken (zie ook deel I, punt 312).

3.2. Scheepsbouw

Duitsland

Ontwikkelingssteun voor de bouw van twee veerboten (72)

Op 18 januari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de toekenning door de Duitse
regering van ontwikkelingssteun aan de scheepswerf Meyer te Papenburg. De steun, die zal worden
gebruikt voor de bouw van twee passagierveerboten voor Indonesië, zal worden verleend in de vorm van
leningen met rentesubsidie voor in totaal 150 miljoen euro (300 miljoen DEM) en zal 40,43 % van de
contractwaarde vertegenwoordigen. Mits de geleverde boten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3,
lid 5, van Verordening (EG) nr. 1540/98 van de Raad, het eigendom zullen zijn van de Indonesische
regering en ze uitsluitend de territoriale wateren van Indonesië zullen bevaren, heeft de Commissie de
steun verenigbaar verklaard.

Italië

Cantiere Navale Rodriquez (73)

Op 11 april heeft de Commissie geoordeeld dat de steun ten gunste van Rodriquez Cantiere Navale
(Sicilië) verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt. De steun in kwestie had de verwezenlijking
ten doel van investeringen in het kader van een herstructureringsplan en beantwoordde aan de criteria
van de Italiaanse wetten die al eerder door de Commissie waren goedgekeurd en die in overeenstemming

¥70∂ PB C 3 van 6.1.2001, C 43/2000 (ex NN 69/2000).
¥71∂ C 9/95.
¥72∂ PB C 142 van 20.5.2000, N 283/1999. 
¥73∂ PB C 354 van 9.12.2000, N 557/1999. 
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waren met de zevende richtlijn betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw (74), die nog van kracht
was bij de toekenning van de steun.

Nederland

Steunregeling ten behoeve van scheepswerven voor het jaar 2000 (75)

Op 11 april heeft de Commissie besloten de verlenging in het jaar 2000 van een steunregeling ten gunste
van de Nederlandse scheepswerven goed te keuren en geen bezwaar te maken tegen de wijzigingen in de
wijze van toepassing van de algemene regeling op de exportkredieten. Deze wijzigingen beogen het
systeem van rentesubsidies voor de export van schepen te vervangen door een systeem van directe
subsidies voor de exporterende scheepswerven tot een bedrag van 3,5 % van de contractuele waarde.
Aangezien Verordening (EG) nr. 1540/98 directe productiesteun tot en met 31 december 2000 toestaat,
mits de plafonds van 4,5 tot 9 % van de contractuele waarde in acht worden genomen, heeft de
Commissie, nadat de Nederlandse overheid verplichtingen was aangegaan met betrekking tot de
cumulatie van steun, deze wijzigingen kunnen goedkeuren.

Ontwikkelingssteun voor Indonesië (76)

De Commissie heeft op 13 december besloten geen bezwaar te maken tegen ontwikkelingssteun die
Nederland van plan was te verlenen in verband met de levering van vier schepen aan Indonesië. Met deze
beschikking wordt een formele onderzoeksprocedure beëindigd die in februari was ingeleid. Aangezien
de Nederlandse overheid schriftelijke bewijsstukken kon overleggen waaruit het open karakter van de
steuntoekenningsprocedure bleek, heeft de Commissie geconcludeerd tot de verenigbaarheid van de
steun.

3.3. Synthetische vezels

Duitsland

Delon Filament GmbH (77)

Op 1 maart 2000 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor de geplande steun ten gunste van Delon
Filament GmbH, een producent van synthetische vezels die van plan is de productie van polyamide
textielfilamentgaren voort te zetten na aanzienlijke investeringen in de Rudolstadt-fabriek en een flinke
capaciteitsvermindering. De fabriek is gevestigd in een gebied dat valt onder artikel 87, lid 3, onder a,
waar het van toepassing zijnde steunplafond voor KMO’s op 50 % ligt.

De steuncode voor de sector synthetische vezels bepaalt onder meer, dat wanneer er geen sprake is van
een structureel ontoereikend aanbod op de desbetreffende markt, dat wil zeggen de markt voor
polyamide filamentgaren, de Commissie zich ervan moet vergewissen dat de steun resulteert in een
aanzienlijke beperking.

¥74∂ Richtlijn 90/684/EEG (PB L 380 van 31.12.1990), zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2600/97 (PB L 351
van 23.12.1997).

¥75∂ PB C 184 van 1.7.2000, N 151/2000. 
¥76∂ C 3/2000; nog niet gepubliceerd. 
¥77∂ PB C 134 van 13.5.2000, C 134/2000.
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De Commissie heeft ter plekke een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de bestaande levensvatbare
capaciteit in de fabriek en de geplande capaciteit na de investering is. Vastgesteld werd dat de capaciteit
van Delon Filament GmbH om polyamide filamentgaren te produceren ten gevolge van het project
inderdaad flink zal afnemen. De Commissie heeft dan ook besloten de steun als verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt te beschouwen, omdat deze voldoet aan de eisen van de steuncode voor de
sector synthetische vezels.

Spanje

Sniace (78)

Op 20 september heeft de Commissie besloten een in 1998 gegeven negatieve beschikking in te trekken
betreffende maatregelen ten gunste van Sniace SA, een producent van viscose en synthetische vezels, die
is gevestigd in Torrelavega, Cantabrië, Spanje. In haar beschikking van 1998, waartegen door Spanje
beroep is ingesteld bij het Hof van Justitie, had de Commissie vastgesteld dat de terugbetalingsover-
eenkomsten tussen Sniace en het loonfonds Fogasa en de herschikkingsovereenkomst tussen Sniace en
de socialezekerheidsinstantie onverenigbare steun omvatten, in die zin dat het rentetarief onder de
markttarieven lag.

In april 1999 besloot het Hof van Justitie echter de beschikking van de Commissie in een soortgelijke
zaak nietig te verklaren (zaak C-342/96 Spanje tegen Commissie inzake staatssteun die door Spanje was
verleend ten gunste van Tubacex). Het Hof stelde vast dat de staat bij dit soort terugbetalings- en
herschikkingsovereenkomsten, niet optrad als een overheidsinvesteerder waarvan de handelswijze
vergeleken moet worden met die van een particuliere investeerder die kapitaal uitzet met de bedoeling
winst te maken, maar als een overheidscrediteur die, net als een particuliere crediteur, terugbetaling eist
van aan hem verschuldigde bedragen.

De Commissie besloot dan ook het Sniace-dossier opnieuw te onderzoeken om nogmaals te kijken naar
de manier waarop de overheidscrediteurs hadden gehandeld vergeleken met de particuliere crediteurs
van het bedrijf, met wie het een overeenkomst had gesloten nadat het in financiële problemen was
geraakt en de terugbetaling van schulden had opgeschort. De Commissie stelde vast dat de overheids-
crediteurs, door toepassing van het zogenaamde wettelijke rentetarief, op dezelfde manier hadden
gehandeld als een particuliere crediteur zou hebben gedaan om het rentetarief op achterstallige schulden
te maximaliseren. De Commissie heeft dan ook het standpunt ingenomen dat de maatregelen geen
staatssteun vormden en dat de eerdere beschikking moest worden herroepen.

3.4. Financiële diensten

Duitsland

WestLB (79)

Op 11 april 2000 heeft de Commissie vastgesteld dat de Duitse overheid de beschikking van de
Commissie van 8 juli 1999 niet correct ten uitvoer heeft gelegd, met betrekking tot het kapitaal dat tussen
1992 en 1998 in de Westdeutsche Landesbank Girozentrale („WestLB”) is ingebracht door de deelstaat
Noordrijn-Westfalen. In oktober 1999 heeft de Duitse overheid de diensten van de Commissie
geïnformeerd over de manier waarop de deelstaat Noordrijn-Westfalen van plan was de beschikking ten

¥78∂ C 5/2000 (ex C 68/97 en NN 118/97).
¥79∂ PB C 211 van 22.7.2000.
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uitvoer te brengen. Na een zorgvuldig onderzoek deelden de diensten van de Commissie de Duitse
overheid mee dat het voorstel niet kon worden beschouwd als een correcte tenuitvoerlegging van de
beschikking van de Commissie.

In maart 2000 heeft de Duitse overheid een nieuw voorstel voor terugvordering ingediend. Het betrof een
subsidie aan de deelstaat die niet uit een contante betaling zou bestaan, maar uit een betaling in natura in
de vorm van een reserve voor stille deelneming („stille Einlage”). Deze stille deelneming verleent geen
stemrechten en zou zijn voorzien van een „normale” commerciële vergoeding, die vergelijkbaar zou zijn
met die van soortgelijke hybride kapitaalinstrumenten op de markt. Het recht van de deelstaat op deze
stille deelneming zou afhankelijk zijn van de uiteindelijke uitspraak van het Hof (in de zaak die
Duitsland tegen de beschikking van de Commissie van 8 juli 1999 heeft aangespannen), dat wil zeggen
dat de deelstaat deze zonder schadevergoeding aan de bank zou moeten terugbetalen als het Hof de
beschikking van de Commissie nietig zou verklaren. Ook zou de rente op de nieuwe reserve voor stille
deelneming niet worden uitgekeerd aan de deelstaat, maar binnen WestLB worden vastgezet en jaarlijks
worden opgeteld bij de reserve voor stille deelneming.

Volgens de Commissie vormt een dergelijke herinvestering een nieuwe financiële maatregel van de staat
en zou deze nieuwe staatssteunelementen kunnen bevatten. Een dergelijke herinvestering zou dan ook,
na kennisgeving, door de Commissie moeten worden getoetst aan de artikelen 87 en 88 van het EG-
Verdrag, teneinde vast te stellen of deze staatssteunelementen bevat.

Aangezien de Duitse overheid echter de terugbetaling van de steun heeft gekoppeld aan de goedkeuring
van de herinvestering door de Commissie, werd duidelijk dat de terugbetaling niet direct zou worden
uitgevoerd, zoals geëist door de toepasselijke EG-wetgeving, en dat het voorstel niet zorgt voor een
correcte uitvoering van de beschikking van de Commissie, die onmiddellijke terugbetaling van de
onrechtmatige en onverenigbare staatssteun gelastte. Derhalve heeft de Commissie besloten de zaak door
te verwijzen naar het Hof van Justitie.

3.5. Landbouw

België

Steun in verband met de dioxinecrisis (80)

De Commissie heeft op 18 januari 2000, net als in 1999, haar goedkeuring gehecht aan steun ten gunste
van producenten en ondernemingen die zijn getroffen door de crisis ten gevolge van de dioxinebe-
smetting van dierenvoeding. Deze beschikking betreft steun voor „buitengewone gebeurtenissen” als
bedoeld in artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag. De steun dekt alle dierlijke productie en laat de
waarde van de dieren en van de vernietigde producten die reeds vallen onder de door de Commissie
goedgekeurde, nationale bepalingen, buiten beschouwing (81). De steun, in de vorm van een eenmalige
uitkering die uitsluitend wordt berekend op basis van vaste bedragen die zijn afgeleid van macro-
economische berekeningen, wordt betaald per productiemiddel of per verhandelde eenheid. Zo wordt
voorkomen dat de steun wordt opgeteld bij andere steunmaatregelen die in het verleden zijn goedgekeurd
in de vorm van met name schadevergoedingen voor het ruimen van dieren of van producten afkomstig
van dieren die niet geschikt zijn voor consumptie en voor de handel. De Commissie heeft geoordeeld dat

¥80∂ Zaak N 770/1999 (wanneer in deze tekst geen specifieke verwijzing naar de publicatie van een beschikking in het PB is
opgenomen, was de beschikking nog niet gepubliceerd. De authentieke teksten van de beschikkingen tot goedkeuring van
steun, kunnen in het algemeen worden gevonden op http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids).

¥81∂ Zaken NN 87/1999, NN 88/1999, NN 89/1999, N 380/1999 en N 386/1999.
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er een verband kan worden gelegd tussen aantoonbare omzetverliezen en de buitengewone gebeurtenis
ten gevolge van de dioxinecrisis. Zo zouden de omzetverliezen onder meer te wijten zijn geweest aan het
verlies van marktaandelen en aan de terugval in de consumptie die werd veroorzaakt door de grote
nawerking van de crisis, door de chaotische aanpak ervan en door het nemen van buitengewone
maatregelen die de normale handel in de betrokken producten belemmerden.

Griekenland

„Griekse coöperaties” (82)

Op 1 maart 2000 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven met betrekking tot twee
onrechtmatige steunmaatregelen van de Griekse staat voor het afschrijven en consolideren van leningen
voor een groot aantal landbouwcoöperaties (116 voor iedere maatregel) op grond van het algemene
principe dat lidstaten verbiedt exploitatiesteun te verlenen aan de landbouwsector. De grootste bron van
schulden wordt gevormd door exploitatieverliezen van de holdings in kwestie, die worden veroorzaakt
door bemoeienis van de Griekse staat met de productie en afzet van de betrokken producten (vaststelling
van prijzen, opslag, interventie en export). Andere schulden houden verband met investeringen en
natuurrampen. Deze maatregelen dragen hetzelfde karakter als de wet van 1997 die rekening hield met
een schuldafschrijving door landbouwcoöperaties van 450 miljoen euro, die door de Raad in december
1998 werd goedgekeurd.

De maatregelen waar het nu om gaat, zijn genomen krachtens twee wetten uit 1992 en 1994. De
beschikking van de Commissie is getroffen na een klacht met betrekking tot onrechtmatige en
onverenigbare staatssteun die werd ontvangen door de zuivelcoöperatie „AGNO”. In de negatieve
eindbeschikking gelastte de Commissie Griekenland ook alle relevante informatie te verstrekken voor
een staatssteunonderzoek inzake de activiteiten van de Landbouwbank van Griekenland.

Frankrijk

Steun voor de wederopbouw van de Franse bosbouwsector — Natuurrampen (83)

Op 16 mei 2000 heeft de Commissie een maatregel goedgekeurd die ten doel had de Franse
bosbouwsector te hulp te komen, die zwaar is getroffen door de slechte weersomstandigheden van eind
december 1999, en waarvan de totale begroting ongeveer 3 miljard euro bedraagt als alle steun wat
betreft de maatregelen tot herstel van de schade die is veroorzaakt door natuurrampen in de zin van
artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag bij elkaar wordt opgeteld. Het steunplan voorzag in
noodmaatregelen voor de heropening van boswegen en -paden, de aanleg van bospaden en van plaatsen
voor de vochtige opslag van hout, de inrichting van de opslagplaatsen, de financiering van de kosten van
het afvoeren van het hout, hulp bij de houtopslag, hulp bij een hygiënisch verantwoorde verwerking van
het hout van de omgevallen bomen, de wederopbouw van de door de ramp getroffen bossen en de fiscale
aftrek van de met de storm verbonden lasten van de forfaitaire bosrente van de getroffen eigenaars. Het
plan omvat overigens ook andere stimulerende maatregelen, zoals steun voor het houttransport, maar ook
investeringssteun, namelijk steun voor de aankoop van bosbouwmaterieel en de versnelde afschrijving
van het bedoelde materieel, evenals steun voor opleiding en werkgelegenheid en steun voor de
organisatorische en technische begeleiding. De Commissie heeft vastgesteld dat alle maatregelen van het
plan, hoewel allemaal anders van aard, hetzelfde proberen te bereiken (steunverlening aan een bedrijfstak

¥82∂ C 78/97 en C 82/97 (ex NN 33/96 en NN 168/97).
¥83∂ Zaak N 92/2000.
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na een natuurramp) en dat ze daarom moeten worden beschouwd als maatregelen die ten doel hebben de
schade te herstellen die is veroorzaakt door natuurrampen in de zin van het EG-Verdrag.

Steun voor het Office national de forêts (84)

Op 14 april 2000 heeft de Commissie steun ten gunste van het Office national de forêts (ONF)
goedgekeurd, nadat zij zich ervan had verzekerd dat er geen kruissubsidiëring zou ontstaan ten gunste
van concurrerende activiteiten van deze instelling. Het ONF is namelijk een nationale overheidsin-
stelling, waarvan de activiteiten tweeledig van aard zijn, omdat het enerzijds een overheidstaak vervult
en anderzijds commerciële activiteiten ontplooit waarin het concurreert met andere marktdeelnemers. De
overheidsactiviteit bestaat erin dat het zorg draagt voor het beheer, voor rekening van de eigenaar, van de
bossen die onder de Franse boswetgeving vallen. Het ONF ontvangt staatsmiddelen in de vorm van een
vergoeding ter compensatie van zijn beheerskosten. Daarnaast is er nog een overheids- en zelfs een
particuliere financiering, vanwege de activiteiten voor het algemeen staatsbelang die het ONF uitvoert.
Deze activiteiten kunnen met name betrekking hebben op de bescherming en het toezicht op het bos, de
brandpreventie, de bestrijding van erosie en lawines enz. De Commissie heeft vastgesteld dat deze
activiteiten worden uitgevoerd in het algemeen belang en dat het overmaken van gelden moet worden
beschouwd als een overboeking van het ene overheidsniveau aan het andere. Bovendien is het zo dat ze,
omdat bepaalde overheidsdiensten worden verwezenlijkt in de staat als geheel, kunnen worden
beschouwd als maatregelen die niet ten goede komen van bepaalde ondernemingen of bepaalde
producties en die dus niet voldoen aan alle criteria van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Wat de
commerciële activiteiten aangaat, kan het ONF overeenkomsten sluiten met particulieren of publieke
personen met het oog op het uitvoeren van beheersactiviteiten, studies, onderzoeken en werkzaamheden,
en met het oog op de bescherming, inrichting en ontwikkeling van de boshulpbronnen. Voor dit type
activiteiten heeft de Commissie geen enkel element van overheidssteun kunnen ontdekken in verband
met kruissubsidiëring van concurrerende activiteiten. De prijzen die het ONF hanteert, zijn namelijk niet
lager dan die van zijn concurrenten en in ieder geval dekt de vergoeding door de overheid zelfs niet alle
„publieke” uitgaven van het ONF hetgeen in de praktijk kruissubsidiëring onmogelijk maakt.

Steun voor de varkensteelt — „Stabiporc” (85)

Op 11 april 2000 heeft de Commissie een gedeeltelijk negatieve eindbeschikking gegeven betreffende
een uit drie delen bestaande Franse steunmaatregel ten gunste van de varkensteelt ten aanzien waarvan
zij de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag (86) had ingeleid.

De Franse overheid wilde in de eerste plaats het systeem van terug te betalen voorschotten van het
vereveningsfonds voor de varkensvleessector (Stabiporc) heractiveren, dat erin bestaat aan
varkenshoudersverenigingen volledig terug te betalen financiële voorschotten uit te keren om hen in staat
te stellen de prijzen van slachtvarkens die worden betaald aan varkenshouders die aan het systeem
deelnemen, te reguleren. Het systeem is dus bedoeld om de inkomsten van de varkenshouders die
slachtoffer zijn van de crisis in de varkenshouderij, te reguleren.

De Commissie heeft vastgesteld dat de heractivering van Stabiporc geen staatssteun vormt, omdat het
optreden van de overheid beperkt blijft tot de toekenning van een lening tegen marktrente. Bovendien
laten de overheidsinstellingen die als geldschieters aan het systeem deelnemen, niet na om de door de

¥84∂ Zaak NN 96/95.
¥85∂ Zaak C-74/98.
¥86∂ Beschikking gepubliceerd in PB C 61 van 3.3.1999, blz. 7.
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verenigingen verschuldigde bedragen, verhoogd met achterstandsrente, in te vorderen in het geval van
onbetaalde rekeningen of achterstallige betalingen bij de aflossing van de leningen.

De Commissie heeft echter besloten dat de andere twee delen die onderzocht zijn, onverenigbaar waren
met het EG-Verdrag. Het ging met name om een maatregel betreffende de spreiding van de socialeverze-
keringspremies zelfstandigen die werd voorgesteld aan de bedrijven die met financiële moeilijkheden
kampten en om een maatregel ten gunste van de veehouders in de vorm van een gedeeltelijke vergoeding
van de rente op bankleningen voor de eerste investeringen die zij doen op het gebied van de
varkenshouderij. De negatieve beschikking is gebaseerd op het feit dat niet aan alle voorwaarden die
worden gesteld in de communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden, is voldaan. Zo is het karakter van de „moeilijke” situatie niet
voldoende uiteengezet. Er bestond nog geen plan voor de levensvatbaarheid van de betrokken
ondernemingen en de naleving van het beginsel van eenmalige steun kon dus niet worden gegarandeerd.

Steun voor de wijnbouwsector (87)

Op 20 september 2000 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven betreffende een
regeling ten gunste van de wijnbouw die door Frankrijk was aangemeld en uitgevoerd, ten aanzien
waarvan zij in oktober 1999 de onderzoeksprocedure had ingeleid (88). De regeling heeft ten doel de
wijnstreek Charente, waar momenteel cognac wordt geproduceerd, te laten overschakelen op de
productie van „landwijn” („vin de pays”).

De Commissie heeft vastgesteld dat een van de doelstellingen van de wetgever bij het opstellen van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt (89), was te verhinderen dat de communautaire wijnbouwproductie zou
toenemen. Hoewel zij toegaf dat de omschakeling van de wijnstreek Charente op een andere variëteit het
voordeel had dat de productie van wijn zonder afzetmarkt werd teruggedrongen, heeft de Commissie in
aanmerking genomen dat de verhoging van de productie van „landwijnen” in Frankrijk afweek van de
beginselen van de nieuwe gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en van dien aard was dat deze
tot concurrentievervalsing zou leiden op een markt die, volgens de beschikbare cijfers, geen tekenen van
groei vertoonde. De wijnen die uit deze omschakeling zouden voortkomen, zouden namelijk de normale
wijnmarkt opgaan, terwijl ze momenteel uit de aard der zaak andere bestemmingen hebben. Dat houdt in
dat de algemene omschakeling van deze wijnstreek hoogst waarschijnlijk het probleem naar andere
markten zou verplaatsen. De Commissie is bovendien van mening dat een dergelijke omschakeling
vergezeld had moeten gaan van een aanzienlijke vermindering van het wijnbouwareaal en van de
opbrengst.

De Commissie is van mening dat alleen de maatregelen die zijn goedgekeurd in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, en, concreter nog, in het kader van de gemeenschappelijke ordening
van de desbetreffende markt, kunnen garanderen dat de algemene belangen van de marktdeelnemers in
de hele Gemeenschap, gewaarborgd zijn.

¥87∂ Zaak C-70/99. Beschikking van 20 september 2000, zaak C(2000) 2754.
¥88∂ PB C 359 van 11.12.1999.
¥89∂ PB L 179 van 14.7.1999.
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Ierland

Steun aan „Gaelic Ferries” voor het vervoer van vee (90)

Op 13 juni 2000 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven betreffende exploita-
tiesteun door Ierland in zowel de landbouw- als de vervoersector. Deze zaak had in het bijzonder
betrekking op de betaling van een steunbedrag van 1,58 miljoen IEP aan de Ierse maatschappij Gaelic
Ferries voor de exploitatie van een ferrydienst voor het vervoer van vee vanuit Ierland naar het Europese
vasteland (91). Deze overheidsmaatregel werd ingegeven door het besluit van een particuliere ferrydienst-
verlener zijn veevervoersdienst te beëindigen om commerciële redenen die verband hielden met de druk
vanuit dierenwelzijnsorganisaties. De Commissie was van mening dat de hele Ierse veehouderij van de
steun profiteerde, aangezien de staatssteun uitdrukkelijk ten doel had en tot gevolg had dat de toegang
van de Ierse veeproducenten tot de markt op het Europese vasteland werd gewaarborgd. Ierland is nu
verplicht de verleende steun terug te vorderen van de begunstigden.

Steun aan veeboeren die getroffen zijn door slechte weersomstandigheden (92)

De Commissie heeft op 30 mei haar goedkeuring gehecht aan het Ierse selectieprogramma in het kader
van de „aanvullende steunmaatregel voor ooien” en drie onderdelen in het kader van de
„steunmaatregel in verband met het verlies aan wintervoer”. Deze programma’s voorzagen in
verschillende steunmaatregelen tot verbetering van de situatie van veeboeren wier productie in de
zomer en herfst van 1998 te lijden had onder slechte weersomstandigheden.

In een eerder stadium had de Commissie een vraagteken gezet bij de verenigbaarheid met de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag. Zo leek de maatregel onder andere te bestaan in exploitatiesteun doordat hij
de boeren mogelijkerwijs hielp zich te ontdoen van hun (toentertijd waardeloze) schapen.

De door de Ierse autoriteiten verstrekte aanvullende informatie kon de Commissie er echter van
overtuigen dat de maatregel hoofdzakelijk ten doel had de milieuschade als gevolg van overbeweiding en
de aanwezigheid van dood en stervend vee in de weiden tot een minimum te beperken. De Commissie
kon de maatregel derhalve op één lijn stellen met steun voor de verwijdering van afval.

In overeenstemming met punt 3.4 van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve
van het milieu (93), die ten tijde van de steunverlening van toepassing was op de landbouwsector, moet
steun voor de inzameling, terugwinning en behandeling van agrarisch afval per geval worden bekeken.
Aangezien de aanvaarding van dergelijke steun betekent dat er wordt afgeweken van het beginsel „de
vervuiler betaalt”, is het echter mogelijk dat deze slechts in specifieke en echt gerechtvaardigde gevallen
wordt toegestaan.

In het onderhavige geval bleek dat de steun een duidelijk stimulerend effect had en er was sprake van een
tegenprestatie van de producenten die ermee instemden 30 % van hun ooien te slachten, terwijl een
aantal daarvan de winter wellicht zou hebben overleefd. Vanuit het standpunt van de boeren beperkte de
steun zich tot de vrije ruiming van de dieren. In ruil voor het vee werden geen betalingen gedaan. Deze
factoren zetten de boeren ertoe aan zich te ontdoen van het vee van de laagste kwaliteit en met de
geringste overlevingskansen. Hiermee bood de steun duurzame voordelen voor zowel de sector als —

¥90∂ Zaak C-7/98 (ex NN 1/98).
¥91∂ PB L 263 van 18.10.2000, blz. 17.
¥92∂ Zaak N 44/1999 (ex NN 23/1999 en NN 79/1999).
¥93∂ PB C 72 van 10.3.1994, blz. 3.
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door het voorkómen van milieuproblemen — voor de gehele samenleving. Aangezien de steun eenmaal
was verleend met het oog op de oplossing van een specifiek milieuprobleem, dat het gevolg was van een
bijzonder ongebruikelijke samenloop van omstandigheden en waarbij er extra risico’s waren voor het
dierenwelzijn, vond de Commissie het gerechtvaardigd dat in dit geval werd afgeweken van het beginsel
dat de vervuiler betaalt.

Italië

Steun voor de Centrale del Latte di Roma (94)

Op 11 april 2000 heeft de Commissie een gedeeltelijk negatieve eindbeschikking gegeven ter
beëindiging van de procedure in verband met de steun die is verleend aan de Centrale del Latte di
Roma (95). De Commissie was enerzijds van mening dat het door de gemeente Rome in de periode 1992-
1997 systematisch dekken van de exploitatieverliezen exploitatiesteun is, die niet mag worden
beschouwd als een openbare dienst. Anderzijds oordeelde de Commissie dat er geen sprake was van
staatssteun ten behoeve van de melkveehouders in Lazio of — tijdens de privatiseringsprocedure — van
de koper. Aangezien de overdracht van de onderneming kan worden beschouwd als een activatransactie
(asset deal), moet de steun worden terugbetaald door de voormalige (in liquidatie verkerende) Centrale
del Latte.

Steunmaatregelen van de staat die „tegen marktvoorwaarden” plaatsvinden
— „Itainvest en RIBS” (96)

In 1999 en in 2000 heeft Italië drie projecten aangemeld waaraan steun is verleend door de
staatsfinancieringsmaatschappij Itainvest. In de regel verleent deze maatschappij steun in de vorm van
deelneming in het kapitaal van de begunstigde, overeenkomstig het beginsel van de particuliere
investeerder die in normale marktomstandigheden handelt, zoals gedefinieerd in het document
betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag (nu 87 en 88 van het EG-
Verdrag) op overheidsdeelneming (97). De deelneming in het kapitaal wordt na een bepaald aantal jaren
terugbetaald, met een rente die het door de Commissie gehanteerde referentiepercentage overschrijdt en
waarborgen die de financieringsmaatschappij in staat stellen controle te krijgen over de begunstigde
onderneming. Tot nu toe zijn twee projecten goedgekeurd (98). Het derde wordt nog bestudeerd. Italië
heeft tegelijkertijd vijf steunprojecten van de staatsfinancieringsmaatschappij RIBS aangemeld. Het land
heeft vervolgens vier van deze projecten ingetrokken als gevolg van de door de Commissie geuite twijfel
of de steunmaatregel wel tegen marktvoorwaarden plaatsvond. In 2000 zijn de maatschappijen Itainvest
en RIBS opgegaan in de nieuwe staatsfinancieringsmaatschappij Sviluppo Italia. Net als bij de zaak van
de maatschappij RIBS heeft Italië een regeling aangemeld, waarin de steunmaatregelen van de nieuwe
financieringsmaatschappij worden beschreven. De Commissie buigt zich momenteel over deze regeling.

¥94∂ Zaak C-28/98 (ex NN 185/97).
¥95∂ PB L 265 van 19.10.2000, blz. 15.
¥96∂ Zaak N 559/2000.
¥97∂ Bull. 9-1984.
¥98∂ Zaak N 652/1999 (brief van het SG(2000) D/101197 van 3 februari 2000) en N 164/2000 (schrijven van het SG(2000)

D/105966 van 8 april 2000).
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Steun in de suikerindustrie (99)

Na het besluit van de Raad heeft de Commissie op 3 mei 2000 haar goedkeuring verleend aan een pakket
investeringssteunmaatregelen ten bedrage van 34 miljoen euro voor de suikerfabriek Villasor op Sardinië
(met als eigenaar de SADAM-groep).

De steun is verleend conform de regels van de publieke holding RIBS (aandelen en leningen met
rentesubsidie). Deze steun is goedgekeurd volgens de nationalesteunbepalingen van de gemeenschappelijke
marktordening voor suiker, uit hoofde waarvan de algemene uitsluiting van de suikerindustrie van
investeringen voor verwerking en afzet tot 2001 niet geldt voor Zuid-Italië.

Voorts heeft de Commissie dit pakket goedgekeurd omdat de Italiaanse autoriteiten zich ertoe verbonden
hadden eerder aan de eigenaar van de suikerfabriek verleende exploitatiesteun terug te vorderen.

Steun aan tabaksproducenten in Italië (100)

Op 20 september 2000 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de compensatie door
Italië van tabaksproducenten die zware productieverliezen leden als gevolg van het feit dat hun planten in
1997 waren besmet met het aardappelvirus Y. De steun, die deel uitmaakte van een regionaal programma
voor bestrijding en uitroeiing van de ziekte, zou worden verleend aan landbouwers die verliezen leden
van ten minste 30 % van hun normale productie. Deze steun bedroeg niet meer dan 100 % van de
daadwerkelijk geleden verliezen.

In het algemeen is het het beleid van de Gemeenschap dat de in opdracht of op aanbeveling van de
nationale autoriteiten uitgevoerde preventieve ruiming van dieren of vernietiging van gewassen een
voorwaarde is voor de verlening van steun ter compensatie van de bestrijding van dier- en
plantenziekten.

De Commissie was echter van mening dat, in tegenstelling tot bij dierziekten, in het geval van
plantenziekten bij eenjarige gewassen het voorschrift om deze gewassen te vernietigen vaak
onrealistisch, ja zelfs onhaalbaar is vanwege de specifieke manier waarop plantenziekten zich
verspreiden en eenjarige teelten aantasten. Ook vond de Commissie dat Italië een serieus programma
voor bestrijding en uitroeiing van de ziekte had opgezet en dat de exploitatiesteun zonder risico kon
worden goedgekeurd aangezien deze uitsluitend werd verleend aan landbouwers die verliezen leden van
ten minste 30 % van hun normale productie. De Commissie heeft deze ondergrens van 30 % (20 % in
probleemgebieden) consequent gehanteerd om de scheidslijn te trekken tussen exploitatie- en niet-
exploitatiesteun in geval van slechte weersomstandigheden zoals vorst, hagel, regen en droogte, die de
landbouwproductie of de productiemiddelen voor de landbouw schaden.

Nederland

Vrijstelling van mineralenheffingen (101)

Op 21 december 2000 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven betreffende bepaalde
vrijstellingen van mineralenheffingen op grond van de Nederlandse meststoffenwet. Deze wet voorziet in

¥99∂ Zaak N 157/1999.
¥100∂ Zaak N 15/2000.
¥101∂ Zaak C-14/2000, inleiding van de procedure: PB C 190 van 8.7.2000, blz. 4; negatieve eindbeschikking: PB L 130 van

12.5.2001, blz. 42.
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een verplichte bedrijfsadministratie met betrekking tot de aangevoerde mineralen en in maximumhoe-
veelheden voor de uitstoot van fosfaten en nitraten per bedrijf. Indien deze maximumhoeveelheden
worden overschreden, zullen op de overschrijdingen heffingen moeten worden betaald. De landbouwer
mag zelf kiezen op welke manier hij de uitstoot van mineralen terugbrengt tot de toegestane
maximumhoeveelheden. De mineralenheffingen op grond van de meststoffenwet zijn erop gericht
landbouwbedrijven ertoe aan te zetten hun afvoer van mineralen te beperken. De beperkende heffingen
worden slechts toegepast voorzover de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof die op het bedrijf wordt
aangevoerd, verminderd met de totale hoeveelheid van deze mineralen die van het bedrijf wordt
afgevoerd, in een kalenderjaar groter is dan de normen voor het toelaatbare verlies van fosfaat en stikstof
naar het milieu (de zogenoemde verliesnormen). Wanneer een bedrijf doeltreffende maatregelen neemt,
zoals afvoeren van niet-plaatsbare mest, zal het geen heffing verschuldigd zijn.

In het kader van de voorgestelde maatregel worden kleine bedrijven en tuincentra volledig vrijgesteld
van de mineralenheffingen. Tuinbouwbedrijven die gewassen telen onder glas of op substraat, worden
gedeeltelijk vrijgesteld.

In punt 23 van de mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende
steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op
ondernemingen (102) is vastgesteld dat het feit dat sommige belastingmaatregelen differentieel van aard
zijn, niet noodzakelijkerwijs betekent dat zij als steunmaatregelen moeten worden beschouwd. Dit geldt
voor maatregelen die door hun economische rationaliteit noodzakelijk of functioneel voor de doeltref-
fendheid van het belastingstelsel zijn. Het is echter de taak van de lidstaat een dergelijke rechtvaardiging
aan te voeren.

De Commissie vindt dat de Nederlandse autoriteiten niet hebben aangetoond dat de diverse
belastingvrijstellingen worden gerechtvaardigd door de aard en de economische rationaliteit van het
stelsel van mineralenheffingen. De voorgestelde vrijstelling voor kleine bedrijven wordt door de
Nederlandse autoriteiten weliswaar gepresenteerd als een vrijstelling voor hobbyisten, maar deze kleine
bedrijven kunnen wel degelijk een bedrijfsmatig karakter hebben. Er is dan ook geen reden dat hun
positie zou moeten worden verbeterd ten opzichte van andere concurrerende bedrijven. Met betrekking
tot de vrijstelling voor de tuinbouw en de tuincentra die tuinbouwactiviteiten verrichten, valt het binnen
de aard van het stelsel van mineralenheffingen de grond of het groeimedium in het bedrijfsgebouw gelijk
te stellen met landbouwgrond en dan dezelfde aanvoernormen toe te passen. Het voorgestelde stelsel
voorziet echter in hogere verliesnormen dan voor landbouwgrond is toegestaan. De Nederlandse
autoriteiten hebben de toepassing van dergelijke hogere normen niet kunnen rechtvaardigen. De
voorgestelde vrijstellingen moeten derhalve worden beschouwd als verboden exploitatiesteun.

Ook heeft de Commissie twijfels over de gevolgen voor het milieu van de voorgestelde vrijstellingen en
de verenigbaarheid ervan met de nitratenrichtlijn.

VAMIL (103)

Op 19 mei 2000 heeft de Commissie besloten een procedure in te leiden in verband met de VAMIL-
steunregeling (regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen), die voorziet in een versnelde
afschrijving voor investeringen in milieuvriendelijk materieel naar goeddunken van de ondernemer.
VAMIL is een belastingregeling die bedrijven de mogelijkheid biedt van een flexibele afschrijving over
de normale afschrijvingsperiode van de investering. Zij voorziet zelfs in een afschrijving van de

¥102∂ PB C 384 van 10.12.1998, blz. 3.
¥103∂ Zaak C-32/2000.
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volledige aankoopprijs in het jaar waarin een bedrijfsmiddel is gekocht. Er wordt een speciale „VAMIL-
lijst” opgemaakt van de hiervoor in aanmerking komende bedrijfsmiddelen.

De Commissie heeft de VAMIL-regeling goedgekeurd (104) op voorwaarde dat de Gemeenschapsregels en
-richtsnoeren die op bepaalde bedrijfstakken — waaronder de landbouwsector — van toepassing zijn,
worden nageleefd.

Een door een milieuorganisatie bij de Commissie ingediende klacht lijkt aan te geven dat er bepaalde
„milieukeurstallen” zijn gebouwd, die erop gericht zijn de emissieniveaus van ammoniak te verlagen en
die profiteren van de VAMIL-regeling. In feite is de productie echter verhoogd met behoud of een
geringe verlaging van de oorspronkelijke emissieniveaus van ammoniak, hetgeen dus een schending
inhoudt van artikel 6 en artikel 12, lid 2, onder e, van Verordening (EG) nr. 950/97 van de Raad van
20 mei 1997 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur.

De Nederlandse autoriteiten hebben aangegeven dat de jaarlijkse bijlage bij de VAMIL (de „VAMIL-
lijst”) met ingang van 1 januari 1998 is gewijzigd teneinde rekening te houden met het door klager
genoemde punt. In de lijst worden de begunstigden nu duidelijk gewezen op de bepalingen van
Verordening (EG) nr. 950/97. Er moet bovendien een onafhankelijke accountantsverklaring worden
overgelegd, waaruit blijkt dat er geen uitbreiding van de productiecapaciteit plaatsvindt. De toepassing
van de gewijzigde VAMIL-regeling lijkt dan ook te stroken met de geldende Gemeenschapsregels.

De wijziging van de VAMIL-lijst voorkomt weliswaar toekomstige schendingen van geldende
Gemeenschapsregels, maar zij heeft geen betrekking op mogelijke eerdere inbreuken. Volgens de
informatie van de Commissie hebben er dergelijke inbreuken plaatsgevonden. De problemen zouden zich
hebben voorgedaan in de veesector en dan hoofdzakelijk (zo niet uitsluitend) in de varkenssector,
hetgeen een schending inhoudt van artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 950/97.

Portugal

Herstructurerings- en privatiseringsprogramma’s van EPAC en Silopor (105)

De Commissie heeft op 9 juli 1997 een negatieve eindbeschikking gegeven inzake reddingssteun in de
vorm van een staatsgarantie in het kader van een lening voor de consolidatie van de schuld van het
overheidsbedrijf voor de graanhandel EPAC (106). De Portugese autoriteiten hebben deze beschikking tot
intrekking van de steun naast zich neergelegd en de zaak is doorverwezen naar het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen.

Portugal heeft vervolgens een herstructurerings- en privatiseringsprogramma voor EPAC aangemeld, uit
hoofde waarvan aan dit bedrijf een totale aanvullende staatssteun van 15,5 miljard PTE (circa
77,5 miljoen euro) werd verleend. De Portugese autoriteiten maakten tegelijkertijd melding van een
kapitaalinjectie in Silopor, waarmee een groot deel van de schuld van deze onderneming aan EPAC —
momenteel 31,35 miljard PTE (157 miljoen euro) — moest worden betaald. Deze kapitaalinjectie ging
gepaard met een programma voor de privatisering van de overslag in graansilo’s.

De Commissie heeft besloten in verband met deze aanmeldingen de procedure van artikel 88, lid 2, van
het EG-Verdrag in te leiden aangezien er noch kon worden geconcludeerd dat de steun aan EPAC in

¥104∂ Zaken N 268/91 en N 262/94, goedgekeurd op 3 juli 1991 (SG(91) D12538) en op 6 juli 1994 (SG(94) D/11016).
¥105∂ Zaak C-51/98 (ex N 852/97 en N 6/98).
¥106∂ PB L 311 van 14.11.1997, blz. 25.
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overeenstemming was met de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden, noch dat de kapitaalinjectie in Silopor (107) kon worden gerechtvaardigd
in het licht van het beginsel van de particuliere investeerder, zoals de Portugese autoriteiten claimden.
Ondertussen heeft Portugal besloten beide ondernemingen te liquideren.

In zijn arrest van 27 juni 2000 inzake de niet-nakoming door Portugal van de beschikking van de
Commissie uit 1997 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de staatsgarantie aan EPAC moest worden
beschouwd als onrechtmatige en onverenigbare staatssteun (108). In deze zaak heeft het Hof de
standpunten van de Commissie ten aanzien van de aard van de steun en de onverenigbaarheid met de
gemeenschappelijke markt van de staatsgarantie aan EPAC bevestigd.

Steunregeling voor de varkenshouderij (109)

De Commissie heeft op 4 oktober 2000 een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van Portugal
betreffende een steunregeling voor de varkenshouders die eind 1998 te lijden hadden onder een moeilijke
marktsituatie. Deze steunregeling omvat twee maatregelen: een uitstel van terugbetaling van bestaande
leningen en een aanvullende gesubsidieerde kortlopende kredietlijn. In beide gevallen is er niet voldaan
aan de voorwaarden voor de verlening van kortlopende kredieten (maximumlooptijd van één jaar,
openstelling voor alle landbouwsectoren, beperking tot de rente en het verschil tussen de landbouwsector
en andere sectoren). De Commissie kwam tot de conclusie dat deze steun exploitatiesteun aan
varkenshouders uitmaakt en tevens in strijd is met de gemeenschappelijke marktordening voor
varkensvlees.

Verenigd Koninkrijk

Herstructureringsregeling voor de varkenshouderij 2000 (110)

Op 13 december 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan de herstructureringsregeling
voor de varkenshouderij, die zowel betrekking heeft op capaciteitsreductie als op herstructurering. Het
capaciteitsreductie-element beoogt boeren die onherroepelijk stoppen met het houden van varkens te
compenseren voor het waardeverlies van hun activa als gevolg van de ontmanteling of afbraak van alle
varkensstallen op hun bedrijf. Uit hoofde van punt 9.7 van de richtsnoeren voor staatssteun in de
landbouwsector is de Commissie van mening dat een bijdrage (van 50 %) van de sector is vereist, die
hetzij totstandkomt door vrijwillige bijdragen, hetzij door middel van verplichte heffingen. Aangezien
deze steunmaatregelen ten doel hebben de betrokken sector te herstructureren — hetgeen uiteindelijk in
het belang is van de marktdeelnemers die actief blijven —, lijkt het niet meer dan logisch dat
laatstgenoemden bijdragen in de kosten van de herstructurering. Wat de Commissie betreft, mag de
tegenprestatie van de begunstigde echter ook bestaan in een vrijwillige bijdrage van de begunstigden van
de steun.

Het herstructureringselement van de regeling bestaat in het zonder omwegen toepassen van de bijzondere
bepalingen voor de landbouwsector zoals deze zijn vastgelegd in punt 3.2.5 van de communautaire
richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (111).

¥107∂ Beschikking van de Commissie van 29 juli 1998 (PB C 363 van 25.11.1998, blz. 4).
¥108∂ Zaak C-404/97.
¥109∂ Zaak C-31/99 (ex N 704/98).
¥110∂ Zaak N 168/2000.
¥111∂ PB C 283 van 19.9.1997, blz. 2.
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Ruimingsregeling in het kader van het welzijn van varkens (112)

Op 18 oktober 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de ruimingsregeling in het kader
van het welzijn van varkens, die eind augustus 2000 is geïntroduceerd in verband met maatregelen die de
uitbraak van de klassieke varkenspest in East Anglia de kop moesten indrukken. De regeling voorziet in
bijdragen in de kosten van vervoer, slacht, destructie en ruiming van de varkens en in die van de
noodzakelijke veterinaire controles. De betalingen in het kader van de regeling worden rechtstreeks aan
de dienstverleners gedaan.

Met een tweede steunmaatregel worden de boeren gecompenseerd voor het waardeverlies van de dieren
waarvoor een vervoersbeperking gold (en die dus niet konden worden verkocht omdat ze te zwaar
werden).

De bepalingen van de regeling zijn gebaseerd op in het verleden door de Gemeenschap
medegefinancierde marktinterventies (Verordeningen (EG) nr. 413/97, (EG) nr. 414/97, (EG) nr. 581/97,
(EG) nr. 913/97 en (EG) nr. 370/98 van de Commissie), tot toepassing van artikel 18 van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees, zoals gewijzigd.

Steun voor de bestrijding van dierziekten wordt gewoonlijk verleend ter compensatie van de verliezen
die zijn geleden doordat dieren aan een ziekte zijn gestorven of zijn vernietigd om het risico van de
verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te maken. Dit is niet het geval in dit steundossier, aangezien
alleen dieren die bij een veterinaire inspectie volkomen gezond waren bevonden, mochten worden
vervoerd. Het ziet er echter naar uit dat de door de boeren geleden verliezen als gevolg van de
vervoersbeperkingen en de kosten die voortvloeien uit de verplichting om de dieren na de slacht te
vernietigen het directe gevolg zijn van het ziektebestrijdingsprogramma dat de autoriteiten volgens de
voorschriften van de communautaire veterinaire wetgeving hebben opgezet.

3.6. Visserij

België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje

Stijging van de brandstofprijzen

Vijf lidstaten (België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje) hebben de Commissie informatie verstrekt
over hun steunmaatregelen voor de vissers ter compensatie van de stijging van de brandstofprijzen die
zich in het jaar 2000 heeft voorgedaan. Deze compensatiemaatregelen zijn van uiteenlopende aard:
verlichting van de sociale lasten en de havenbelasting, belastingfaciliteiten en leningen met rentesubsidie
waarvan het bedrag rechtstreeks gekoppeld is aan de brandstofkosten binnen de exploitatielasten. Begin
2001 zal de Commissie een beschikking geven over het al dan niet verenigbaar zijn van deze maatregelen
met het EG-Verdrag.

¥112∂ Zaak NN 95/2000.
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Denemarken

Tijdens de storm van 3 en 4 december 1999 geleden schade (113)

Op 29 juni 2000 heeft de Commissie op grond van artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag
ingestemd met een Deens ontwerp-decreet tot steunverlening aan de eigenaren van visserijbedrijven om
netten en palen te vervangen ter compensatie van de schade die is geleden ten gevolge van de storm van
3 en 4 december 1999 aan de Deense kust. Tijdens deze buitengewoon hevige storm zagen de eigenaren
van vaste netten op palen hun materiaal zwaar beschadigd worden. Zij waren niet verzekerd tegen deze
schade aangezien vistuigen die zich onder zeewater bevinden niet verzekerd kunnen worden. De steun
had slechts betrekking op de directe verliezen (uitgaven voor de verwijdering van de afgebroken palen en
voor de reparatie, de aankoop en de bevestiging van nieuwe palen en netten) en niet op de
exploitatieverliezen. De steun bedroeg maximaal 50 % van de bewezen verliezen, die ten minste
5 000 DKK moesten bedragen. De Commissie heeft in haar beschikking onderstreept dat gewone
natuurverschijnselen — zoals slecht weer — niet onder artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag
vallen.

Duitsland

Sociale uitkeringen (114)

Op 19 oktober 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een door de Duitse regering
aangemeld pakket flankerende sociale maatregelen (sociale toelagen): in geval van tijdelijke staking van
de visserijactiviteiten in het kader van een programma tot bescherming van de visstand kunnen
onafhankelijke vissers een uitkering krijgen. In dat geval moet het vissersschip een lengte tussen de
loodlijnen hebben van ten minste zes meter en mag het een brutotonnage (GT) hebben van ten
hoogste 450. De sociale uitkering dekt de aan de sociale zekerheid betaalde premies voor de verplicht
verzekerde werknemers aan boord van een schip. De verplichte bedragen waarmee rekening moet
worden gehouden, zijn: de ongevallenverzekering, het fonds voor zeevarenden, de ziektekostenver-
zekering, de verzekering tegen de kosten van een ziekenhuisopname, de sociale invaliditeits-
/ouderdomsverzekering, de ziekteverzekering en de werkloosheidsverzekering.

Deze maatregel werd geacht te stroken met de verordening inzake de structurele maatregelen van de
Gemeenschap in de visserijsector, waarin is vastgelegd dat de lidstaten ten behoeve van de vissers
flankerende sociale maatregelen mogen nemen, die nationale financiering genieten en de tijdelijke
staking van de visserijactiviteiten in het kader van programma’s voor de bescherming van de visstand
moeten vergemakkelijken. In dezelfde zin is in de richtsnoeren voor het onderzoek van de nationale
steunmaatregelen in de visserij- en aquacultuursector vastgesteld dat rechtstreekse steun aan degenen die
werkzaam zijn in de visserij- en aquacultuursector en in de sector van de verwerking en de afzet van deze
producten mag worden beschouwd als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in het kader van
flankerende sociaal-economische maatregelen ter verkleining van de moeilijkheden waarmee de
aanpassing of reductie van de capaciteit gepaard gaat. De Duitse autoriteiten hebben bevestigd dat deze
sociaal-economische maatregelen slechts gedurende een bepaalde periode worden getroffen en
uitsluitend deel uitmaken van een programma tot bescherming van de visstand. Deze maatregelen mogen
niet langer duren dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van dit
programma.

¥113∂ N 227/2000, nog niet gepubliceerd.
¥114∂ N 215/2000 (PB C 354 van 9.12.2000).



260  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Italië

Vergoedingsregeling in verband met de Kosovo-crisis (115)

De Commissie heeft deze steunmaatregelen op 8 juni 2000 verenigbaar verklaard met de
gemeenschappelijke markt, op grond van artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag. Gedurende de
Kosovo-crisis hebben de Adriatische-Zeevissers hun visserijactiviteiten moeten staken. De Italiaanse
regering heeft bijzonder snel besloten een vergoedingsregeling in het leven te roepen.

De vergoeding betrof de periode van 14 mei tot en met 31 juli 1999 ofwel de eigenlijke crisis plus een
paar weken, de tijd die nodig was om de tijdens de luchtaanvallen geworpen bommen op te duiken. De
begunstigden van de vergoeding waren zowel de zeelieden als de reders.

Nederland

IJsselmeer (116)

Op 7 december 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan een Nederlandse steunregeling
waarbij subsidies werden verleend aan de IJsselmeervissers die hun activiteiten definitief wilden staken
of deze wilden verminderen. Dit ontwerp van tijdelijke regeling voor de capaciteitsreductie van de
visserij op het IJsselmeer is opgesteld omdat de visserij op dit meer een steeds groter probleem wordt.
Met dit ontwerp werd geprobeerd een oplossing te vinden voor de overcapaciteit op het IJsselmeer die —
in combinatie met een sterke afname van de glasaalpopulatie en de door de aalscholvers veroorzaakte
schade — ertoe had geleid dat de aalbestanden sterk waren verkleind.

De subsidie in het kader van de beperking van de visserijactiviteiten op het IJsselmeer wordt slechts
verleend als een aanvrager — voor een bepaald deel van zijn vistuig — afstand doet van zijn recht om op
het IJsselmeer te vissen door bij de betrokken staatssecretaris een aantal zogeheten „merken”
(vergunningen) van de in het subsidieverzoek genoemde vistuigen voor sanering aan te bieden.

Wat de subsidie voor de intrekking van de vergunningen betreft, is het uiterst moeilijk gebleken om de
waarde te bepalen van niet-commerciële goederen zoals de visvergunningen voor het IJsselmeer. Er is in
geen enkele specifieke regeling voorzien wat betreft de steun voor de definitieve intrekking van de
visvergunning en de subsidies voor de vermindering van de vistuigen. Als gevolg hiervan moest deze
steun per geval worden onderzocht in het licht van de doelstellingen van het gemeenschappelijk
visserijbeleid en de relevante bepalingen van het EG-Verdrag. Met de betrokken maatregelen wordt één
van de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid verwezenlijkt, te weten de
instandhouding en duurzaamheid van de visbestanden. In deze zin worden in Verordening (EEG)
nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de
visserij en de aquacultuur de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid
gedefinieerd als „de beschikbare en toegankelijke levende mariene aquatische bestanden te beschermen
en in stand te houden, te zorgen voor de rationele en verantwoorde exploitatie daarvan op duurzame basis
en onder voor deze sector passende economische en sociale voorwaarden, daarbij rekening houdend met
de consequenties voor het mariene ecosysteem en in het bijzonder met de behoeften van zowel de
producenten als de consumenten.”

¥115∂ NN 77/1999 (PB C 202 van 15.7.2000).
¥116∂ N 301/2000 (PB C 11 van 13.1.2001).
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Portugal en Spanje

Compensatie van reders en bemanningen (117)

Op 18 januari en 18 oktober 2000 (Spanje) en op 12 mei en 15 november 2000 (Portugal) heeft de
Commissie ingestemd met Spaanse en Portugese nationale steunmaatregelen ter compensatie van de
verliezen van de reders en de bemanningen die hun visserijactiviteiten in de Marokkaanse wateren
moesten staken nadat de visserijovereenkomst met Marokko op 30 november 1999 was vervallen. De
begunstigden waren de reders en de bemanningen waarvan de schepen niet langer mochten uitvaren en
bepaalde personen die voor deze schepen werkten. Deze steunregelingen golden voor de periode tot en
met 30 juni 2000. De Commissie heeft later toestemming gegeven voor de verlenging van de regelingen,
waardoor de vissers en de scheepseigenaren het hoofd konden bieden aan de onderbreking van hun
activiteiten doordat de visserijovereenkomst niet was vernieuwd. De regelingen stroken met de
richtsnoeren voor het onderzoek van de nationale steunmaatregelen in de visserij- en aquacultuursector
en met de Gemeenschapswetgeving waarin de wijze van toepassing en voorwaarden van de structurele
maatregelen in de visserijsector worden gedefinieerd; de verlenging van de steunregelingen is mogelijk
mits voor de vloot een omschakelingsprogramma ten uitvoer gelegd wordt. De Spaanse en de Portugese
regering hebben omschakelingsprogramma’s ingediend, die door de Commissie zijn goedgekeurd.

Opleidingssteunregeling (118)

Met haar beschikking van 19 oktober 2000 heeft de Commissie tevens het groene licht gegeven voor een
Spaanse regeling waarbij de steun onder andere is bestemd voor de organisatie van opleidingsacti-
viteiten, sociaal-culturele promotie en verspreiding van de technologie van de visserijsector of die
betreffende het marien milieu en voor het behoud van de traditionele boten en andere elementen van de
zeevaartcultuur om deze bij de opleidingsactiviteiten te gebruiken. De steun is tevens bestemd voor de
organisatie van educatieve reizen en van uitwisselingen voor vissers en andere in de visserijsector
werkzame personen en voor de aanschaf en benutting van leermateriaal en publicatiemiddelen. De
begunstigden zijn met name de vissersorganisaties (de producentenorganisaties, „cofradias”) en andere
werknemers uit de visserijsector, vakbondsorganisaties en andere organisaties zonder winstoogmerk.
Deze steun betekent niet dat de kosten worden gereduceerd die de bedrijven normaal gesproken zouden
moeten maken, willen zij dat hun werknemers nieuwe vaardigheden verwerven. De bovenvermelde
maatregelen komen bovendien hoofdzakelijk direct ten goede aan de werknemers in de visserijsector en
aan het publiek in het algemeen. De Commissie oordeelde dat deze regeling de handel tussen de lidstaten
niet beïnvloedde en dat deze maatregelen — ondanks het feit dat zij zijn aangemeld als steunregeling —
geen steunmaatregelen vormden in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag.

Verenigd Koninkrijk

Zalmkwekerijen (119)

Op 30 mei 2000 heeft de Commissie ingestemd met steunmaatregelen voor de in Schotland gelegen
zalmkwekerijen die sinds mei 1998 kampen met infectieuze zalmanemie.

¥117∂ Spanje: NN 159/1999 (PB C 110 van 15.4.2000); NN 64/2000, nog niet gepubliceerd.
Portugal: N 25/2000 (PB C 169 van 17.6.2000); NN 99/2000 (PB C 11 van 13.1.2001).

¥118∂ NN 342/2000 (PB C 354 van 9.12.2000).
¥119∂ N 69/2000 (PB C 190 van 8.7.2000).



262  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Terwijl zij vasthoudt aan haar beleid van non-compensatie van de verliezen die de kwekers hebben
geleden als gevolg van het verplicht doden van de zalm in de besmette kwekerijen, heeft de Britse
regering besloten een stimuleringsprogramma op te zetten voor deze kwekerijen dat voorziet in subsidies
waarvan het bedrag wel eens dat van de verliezen zou kunnen evenaren. De subsidies kunnen betrekking
hebben op investeringen of exploitatiekosten voor de herstart van bedrijven (onder andere aankoop van
kuit, voer, verzekeringen en personeelskosten).

Dit programma werd beschouwd als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt uit hoofde van
punt 2.8 (steun op veterinair en sanitair gebied) van de richtsnoeren voor het onderzoek van de nationale
steunmaatregelen in de visserij- en aquacultuursector.

3.7. Vervoer

Duitsland

BahnTrans (120)

Naar aanleiding van een klacht heeft de Commissie bij haar beschikking van 15 november de formele
onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten aanzien van Duitsland in
verband met de commerciële en financiële betrokkenheid van Deutsche Bahn bij de expediteur en
vervoermaatschappij BahnTrans. Tussen 1994 en 1998 was BahnTrans het gezamenlijke eigendom van
Thyssen-Haniel Logistics en Deutsche Bahn AG. In 1998 is BahnTrans verkocht aan de Belgische
spoorwegmaatschappij NMBS. De Commissie beschikt over informatie volgens welke BahnTrans,
daartoe aangespoord door de moederonderneming DBAG, agressieve prijsstellings- en marketingacti-
viteiten ontplooide, die mogelijk zouden zijn gemaakt door directe of indirecte staatssteun. De
Commissie heeft zo haar bedenkingen bij deze mogelijke steun en de verenigbaarheid ervan met de
gemeenschappelijke markt.

Griekenland

Olympic Airways (121)

Bij haar beschikking van 4 oktober 2000 heeft de Commissie haar eerdere beschikking van 14 augustus
1998 betreffende de steun die door Griekenland aan Olympic Airways is verleend, gewijzigd. Zo heeft
artikel 1, lid 1, onder ii, van deze beschikking het voortaan over nieuwe leninggaranties ten bedrage van
378 miljoen USD voor leningen die vóór 31 maart 2001 moeten worden aangegaan voor de aankoop van
nieuwe toestellen en voor de investeringen die nodig zijn met het oog op de verplaatsing van de
activiteiten van Olympic Airways naar de nieuwe luchthaven te Spata. Met deze beschikking heeft de
Commissie gezorgd voor flexibiliteit: de reeds in 1998 goedgekeurde steunbedragen mogen nu ook voor
andere doeleinden worden gebruikt.

¥120∂ C 63/2000, ex NN 102/2000, nog niet gepubliceerd.
¥121∂ N 541/2000, nog niet gepubliceerd.



STAATSSTEUN 263

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Spanje

Compañía Trasmediterránea (122)

Op 19 juli heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten
aanzien van de niet-aangemelde steun aan de Compañía Trasmediterránea te beëindigen. Zij heeft daarbij
vastgesteld dat Spanje in strijd met het bepaalde in artikel 88, lid 3, van het Verdrag deze staatssteun op
onwettige wijze had toegekend. De Commissie was van mening dat Spanje niet alle EU-exploitanten een
eerlijke kans heeft gegeven om in te schrijven op de verlening van de diensten en zij kwam dan ook tot de
conclusie dat de gevolgde aanbestedingsprocedure onrechtmatig was. De compensatie werd evenwel
toegestaan uit hoofde van artikel 86, lid 2, — mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan — voor een
„tussenperiode” van drieënhalf jaar teneinde de Spaanse verlener van ferrydiensten in staat te stellen
essentiële veerdiensten te blijven exploiteren tussen het Spaanse vasteland, de Balearen, de Canarische
Eilanden en Melilla. In geval van een nieuwe aanbesteding moeten exploitanten vanaf de zomer van
2001 een eerlijke kans krijgen om mee te dingen naar de verlening van de dienst.

Ferries Golfo de Vizcaya (123)

De Commissie heeft op 29 november 2000 een negatieve beschikking gegeven ten aanzien van de
scheepvaartmaatschappij Ferries Golfo de Vizcaya. Deze beschikking volgt op de vernietiging door het
Gerecht van eerste aanleg van de beschikking van de Commissie van 7 juni 1995 waarin de
overeenkomst van 1995 waarbij de provincieraad van Biskaje reisbiljetten had gekocht van de
scheepvaartmaatschappij Ferries Golfo de Vizcaya als een normale handelstransactie is aangemerkt. Er is
in het bijzonder gebleken dat het aantal gekochte biljetten niet was afgestemd op de reële behoeften van
de Spaanse autoriteiten. De hoofddoelstelling van de transactie bleek te bestaan in de verlening van
exploitatiesteun aan de scheepvaartmaatschappij.

Frankrijk

Semca (124)

Op 4 oktober 2000 heeft de Commissie uit hoofde van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag besloten
geen bezwaar te maken tegen de hervorming van de regeling voor de exploitatie van de autosnelweg-
concessies (verlenging van de duur van de bestaande „autosnelwegconcessies” aan zes maatschappijen
uit de gemengde economie — sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes, Semca). Met
deze hervorming beogen de Franse autoriteiten de toetreding van nieuwe deelnemers tot de markt voor
de exploitatie van autosnelwegen te bevorderen, waarbij tegelijkertijd de publiek-private samenwerking
wordt gestimuleerd en de Gemeenschapsregels op het gebied van overheidsopdrachten worden
nageleefd. De Commissie heeft haar besluit met feiten gestaafd: het betreft hier bedrijven die een dienst
van algemeen belang verlenen, de verlenging van de duur van de concessies is een noodzakelijke
voorwaarde voor de uitvoering van deze taken en de ontwikkeling van het handelsverkeer wordt niet
beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap (de referentiemarkt zou slechts
die van de exploitatie — niet die van de aanleg — van het autosnelwegennet zijn, die op
Gemeenschapsvlak niet sterk ontwikkeld zou zijn).

¥122∂ C 10/1998 (PB L 57 van 27.2.2001, blz. 32); corrigendum 21.12.2000.
¥123∂ C 32/2000, nog niet gepubliceerd.
¥124∂ N 540/2000 (PB C 354 van 9.12.2000).
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Nederland

Intermodale railterminals (125)

Op 4 oktober 2000 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een Nederlandse subsidie
voor de bouw en uitbreiding van twee intermodale railterminals in Rotterdam. De begunstigden zijn RSC
Rotterdam en European Container Terminal (ECT).

De Commissie was van mening dat de steun verenigbaar is met artikel 73 van het Verdrag. Deze steun
helpt het vervoer te coördineren, aangezien hij ertoe bijdraagt dat er wordt overgeschakeld van het
goederenvervoer over de weg op het goederenvervoer per — milieuvriendelijker — spoor. Dit sluit
geheel aan bij een grondbeginsel van het EU-vervoerbeleid, te weten duurzame mobiliteit.

Bij deze positieve beschikking van de Commissie speelden onder andere de nu volgende essentiële
elementen van de steun een rol.

De overslagvoorzieningen en de infrastructuur voor de overslag van goederen van het ene zeeschip in het
andere worden niet gesubsidieerd.

Het steunplafond ligt onder de 20 % van de totale bouwkosten. Deze steunintensiteit is gebaseerd op
door de exploitanten verstrekte financiële en commerciële gegevens. Zonder deze subsidie zouden de
exploitanten hun klanten per overslag een hogere prijs moeten berekenen om de kosten van de financiële
investering te kunnen dekken. Hierdoor zou het spoorwegvervoer van en naar de haven van Rotterdam
niet langer kunnen concurreren met het wegvervoer. Als de subsidie niet werd verleend, zou de politiek
wenselijke verschuiving van het weg- naar het spoorwegvervoer dus niet plaatsvinden. De subsidie zal
dus een impuls geven aan de noodzakelijke investering in terminals van de twee exploitanten zonder dat
dit de begunstigden buitengewone winsten oplevert en er dus overheidsgeld wordt verspild.

De subsidie zal niet dienen om de prijzen voor overslag in de twee gesteunde terminals te verlagen. De
subsidie zal dus niet resulteren in een met het algemeen belang strijdige concurrentieverstoring.

3.8. Elektriciteit en energie

Denemarken

Elektriciteitshervorming (126)

Op 20 september 2000 heeft de Commissie ingestemd met de steunmaatregelen die een onderdeel zijn
van de elektriciteitshervorming in Denemarken. De hervorming heeft niet alleen ten doel de richtlijn
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit volledig om te zetten,
maar ook om het streven naar meer mededinging te combineren met de internationale verplichtingen van
Denemarken op milieugebied. Het nieuwe systeem zal leiden tot een situatie waarin in 2003 voor 20 %
van het elektriciteitsverbruik van de huishoudens gebruik zal worden gemaakt van duurzame
energiebronnen. Deze doelstelling moet worden verwezenlijkt door middel van een systeem van „groene
certificaten”.

¥125∂ N 577/2000.
¥126∂ PB C 354 van 9.12.2000, N 416/1999.
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Tot dusverre hebben de Deense elektriciteitsproducenten die gebruikmaken van duurzame
energiebronnen geprofiteerd van een systeem met vaste prijzen en rechtstreekse overheidssubsidies.
Wanneer het nieuwe systeem eenmaal volledig is ingevoerd, zal alle elektriciteit tegen de marktprijs
worden verkocht. De compensatie van producenten van groene stroom — wier productiekosten hoger
zijn — wordt geïntegreerd in een systeem van groene certificaten.

De certificaten worden verkocht op een markt die gescheiden is van de elektriciteitsmarkt. De prijzen
zullen weliswaar in beginsel vrij worden bepaald, maar de Deense autoriteiten hebben een vaste prijs
bepaald. Hierdoor wordt enerzijds de producenten een minimumcompensatie gegarandeerd in aanvulling
op de marktprijs voor elektriciteit en wordt anderzijds de last voor de consument verlicht.

Het voordeel van het groenecertificatensysteem ten opzichte van een systeem met vaste prijzen en
rechtstreekse overheidssubsidies is dat het producenten ertoe aanzet hun productiekosten te beperken.
Aangezien de consument zo goedkoop mogelijk wil inkopen, zullen producenten die kunnen omgaan met
de geringere aanvulling op de elektriciteitsprijs gemakkelijker kunnen verkopen.

CO2-quota (127)

Op 29 maart 2000 heeft de Commissie het groene licht gegeven voor de Deense regeling voor
verhandelbare CO2-emissierechten, de eerste in haar soort in de Europese Unie (zie tevens deel I,
punt 337).

Spanje

Programma voor de gasvoorziening in kleine en middelgrote steden — Valencia (128)

Op 29 november 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan een steunregeling van de
Generalitat Valenciana voor het bedrijf Repsol Butano SA voor de uitvoering van een programma tot
aanleg van een infrastructuur van leidingen voor de distributie en levering in bepaalde gemeenten van
propaangas, dat vervangen kan worden door aardgas. Hiermee moet de distributie van gas worden
uitgebreid tot nieuwe gebieden in de regio, in het bijzonder die waarvan de infrastructuur in kwestie niet
zo goed is, die met een ontluikende economische ontwikkeling en die waarin een grote vraag is naar
gasvoorziening voor industriële doeleinden. Voor de periode 2000-2006 bedraagt de steun 1 550 miljoen
ESP (9,32 miljoen euro) hetgeen neerkomt op een steunintensiteit van 34,36 %. Deze steun werd
beschouwd als verenigbaar met artikel 87, lid 3, onder a, van het EG-Verdrag aangezien hij een impuls
geeft aan de economische ontwikkeling van regio’s waarin het leefniveau abnormaal laag is. Het
steunbedrag komt bovendien overeen met de Spaanse regionalesteunkaart en de impact in termen van
capaciteit op internemarktniveau is verwaarloosbaar. Ook al geeft de Commissie gewoonlijk geen
toestemming voor individuele regionale steun, toch was zij van mening dat in dit geval het project voor
de uitbreiding van de gasdistributie tot kleine en middelgrote steden waarvan het gasnet te wensen
overliet gunstige gevolgen zou hebben voor de hele regio.

¥127∂ PB C 322 van 11.11.2000, N 653/1999.
¥128∂ N 676/2000.
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Frankrijk

Kortingen van EDF voor de papierindustrie (129)

Op 11 april 2000 besloot de Commissie dat de door EDF tussen 1990 en 1996 aan vijf papierfabrieken in
Frankrijk verleende kortingen geen staatssteun vormen. Deze zaak wordt beschreven in deel I, punt 306.

3.9. Toerisme en recreatie

Duitsland

Zwembad (130)

Op 21 december 2000 heeft de Commissie geoordeeld dat een jaarlijkse subsidie voor de particuliere
exploitant van een openluchtzwembad in Dorsten (Noord-Rijnland-Westfalen) geen staatssteun vormde
in de zin van het EG-Verdrag, aangezien zij geen invloed had op het handelsverkeer tussen de lidstaten.
Artikel 86, lid 2, was dan ook niet van toepassing. Dit alles ondanks het feit dat de steun in dit geval is
verleend wegens de verplichting voor de exploitant om een dienst van algemeen economisch belang te
verlenen.

De stad Dorsten exploiteert met verlies diverse openbare zwembaden. Gezien de hoge kosten van de
renovatie van deze zwembaden en de aanleg van een nieuw openluchtbad heeft zij besloten de nieuwe
investering en de exploitatie van de zwembaden aan te besteden volgens een voor de hele Gemeenschap
opengestelde procedure, teneinde een particuliere exploitant te vinden die de voorziening open kon
houden voor de plaatselijke bevolking. De omvangrijke rechten en plichten, zoals deze zijn vastgelegd in
het contract tussen de stad en de exploitant, omvatten de verplichting voor de exploitant om het zwembad
gratis toegankelijk te maken voor scholen en zwemclubs en de verplichting voor de stad van jaarlijkse
betalingen.

Uit de beschrijving van de regeling maakte de Commissie op dat de inwoners van Dorsten en omstreken
gebruikmaken van de voorziening. Zij vond dat er een duidelijk verschil was met projecten ter
bevordering van grote themaparken, die zich richten op de nationale of zelfs internationale markt en
waarvoor reclame wordt gemaakt tot ver buiten het gebied waar zij zich bevinden. Door de aard van
steunmaatregelen voor voorzieningen die erop gericht zijn internationale bezoekers aan te trekken, is de
kans groot dat deze maatregelen het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloeden. In dit geval leek het
de Commissie echter niet erg waarschijnlijk dat de intracommunautaire handel zou worden beïnvloed,
vooral omdat het nabije Nederland niet onder het rayon van het zwembad viel.

Italië

Sviluppo Italia (131)

Op 1 maart 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een kapitaalinjectie door de publieke
holding Sviluppo Italia (voorheen GEPI SpA) in een marien wetenschaps- en pretpark, aangezien de
maatregel geen staatssteun vormt. De nieuwe kapitaaluitgifte brengt de overheidsdeelneming in het
bedrijfskapitaal op 56 %. De publieke investeerder rekent op een aardige opbrengst van het

¥129∂ PB C 39/1998.
¥130∂ N 258/2000.
¥131∂ PB C 162 van 15.4.2000, N 132/1999.
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geïnvesteerde kapitaal binnen een redelijk tijdsbestek, aangezien Sviluppo Italia van plan is haar
deelneming na vijf jaar door middel van een particuliere plaatsing af te stoten.

4. Horizontale steun

4.1. Staatssteun ten behoeve van het milieu en energiebesparing

België

Sidmar (132)

Op 15 februari 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan de door België aangemelde
steun voor vijf projecten voor de bescherming van het milieu bij het staalbedrijf Sidmar te Gent. De
Gemeenschapsregels bepalen dat aan staalbedrijven steun mag worden verleend voor investeringen die
erop gericht zijn aan nieuwe verplichte normen voor verontreinigingsniveaus te voldoen en investeringen
die gericht zijn op een aanzienlijk hoger niveau van bescherming van het milieu. Voor steun komen
uitsluitend de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de
milieudoelstellingen in aanmerking, zodat milieubescherming niet wordt aangevoerd als excuus voor
exploitatiesteun. Om ervoor te zorgen dat de steun zich daadwerkelijk beperkt tot die extra kosten, vindt
de Commissie dat alle productiekostenvoordelen die een onderneming uit de investering haalt, van de
investeringskosten moeten worden afgetrokken. Dit kan slechts worden gerealiseerd door rekening te
houden met alle besparingen die tijdens de levensduur van de installatie zijn verkregen of, als een
aanvaardbaar equivalent, tijdens de afschrijvingsperiode van de genoemde installatie. Vijf van de
aangemelde projecten hebben geen gevolgen voor Sidmars productie en alle regels zijn nageleefd.

Het project „Bouw van een rondkoeler voor sinterfabriek 2”, waaraan 1,9 miljoen euro (78,44 miljoen
BEF) steun is verleend en waarmee de onderneming de stofemissies van de sinteroven hoopt te
verminderen, zal naar verwachting een aanzienlijke besparing op de productiekosten opleveren. België
stelde echter voor om alleen de besparingen die gedurende twee jaar worden verwezenlijkt van de kosten
af te trekken in plaats van die welke worden gerealiseerd gedurende de tien jaar die overeenkomt met de
afschrijvingsperiode van de investering. Als gevolg hiervan overschrijdt het voorgestelde steunbedrag de
voor dit soort steun vastgestelde plafonds. Om deze reden heeft de Commissie een negatieve
eindbeschikking gegeven betreffende de steun voor dit project.

Duitsland

Tijdelijke belastingvrijstelling voor bepaalde warmtekrachtcentrales in het kader 
van de voortzetting van de ecologische belastinghervorming (133)

Op 15 februari 2000 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken uit hoofde van artikel 87, lid 3,
onder c, van het EG-Verdrag tegen staatssteun bestaande in een tijdelijke belastingvrijstelling voor
bepaalde warmtekrachtcentrales in het kader van de voortzetting van de ecologische belasting-
hervorming (zie tevens deel I, punt 338).

¥132∂ PB L 129 van 30.5.2000.
¥133∂ PB C 333 van 11.11.2000, N 575a/1999.
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Frankrijk

Steunregeling voor het beheer van afvalstoffen (134)

Op 13 december 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de Franse steunregeling voor
het beheer van gemeentelijke en industriële afvalstoffen, die wordt uitgevoerd door het Agentschap voor
het milieu en het energiebeheer (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME). Er
kan steun worden verleend voor investeringen in de verzameling, de scheiding en het hergebruik van
gemeentelijke afvalstoffen en gewoon industrieel afval. De steun is slechts beschikbaar daar waar het
ontbreekt aan nationale of Europese bindende voorschriften uit hoofde waarvan de afvalstoffen moeten
worden gerecycleerd. De maximumsteunintensiteit is 30 %. Ook kan steun worden verleend voor de
aanwerving van functionarissen die bij de Kamers van Koophandel en Industrie belast zijn met het
beheer van afvalstoffen en wier taak het zal zijn om het afvalbeheer meer onder de aandacht te brengen
van het bedrijfsleven. De Commissie heeft de regeling getoetst aan de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun ten behoeve van het milieu.

Steunregeling voor duurzame energiebronnen (135)

Op 13 december 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan de Franse steunregeling voor
het beheer van duurzame energiebronnen, die wordt uitgevoerd door het Agentschap voor het milieu en
het energiebeheer (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME). Er is steun
beschikbaar voor investeringen in installaties voor elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen.
De steunintensiteit is afhankelijk van de mate van ontwikkeling van de technologie en de „milieuwaarde”
van het project. Het steunplafond is 40 % in Frankrijk zelf en 60 % in de overzeese departementen.
Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen hier nog eens 10 % bovenop krijgen. De Commissie heeft
de regeling getoetst aan de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu.

Belastingvrijstellingen voor biobrandstoffen (136)

Ingevolge een arrest van het Gerecht van eerste aanleg heeft de Commissie op 29 november 2000
besloten een formele onderzoeksprocedure in te leiden in verband met een deel van de Franse regeling
inzake belastingvrijstellingen voor biobrandstoffen. Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van
27 september 2000 betekende de gedeeltelijke vernietiging van de beschikking van de Commissie van
9 april 1997, waarbij een steunregeling voor biobrandstoffen (esters van plantaardige oliën en ethyl-
tertiair-butyl-ether ofwel ETBE) verenigbaar werd verklaard met de gemeenschappelijke markt. Het
arrest hield geen wijziging in van het gedeelte van de beschikking dat betrekking heeft op maatregelen
voor esters van plantaardige oliën. Het deel van de steunregeling dat betrekking heeft op esters moet
derhalve worden beschouwd als bestaande steun. Een nieuw vooronderzoek naar de maatregelen voor
esters kan niet worden overwogen vanuit een juridisch gezichtspunt zonder dat dit gevolgen zou hebben
voor de rechtszekerheid van derden.

De nieuwe procedure heeft dan ook slechts betrekking op het deel van de regeling dat maatregelen voor
ETBE omvat. In deze omstandigheden is de Commissie van mening dat de beste procedure om te zorgen
voor een consequente behandeling van de twee sectoren in het licht van de regels voor staatssteun en de
verenigbaarheid met Richtlijn 92/81/EEG erin bestaat Frankrijk passende maatregelen voor te stellen tot
wijziging van de voor esters geldende steunregeling.

¥134∂ N 116/2000.
¥135∂ N 114/2000.
¥136∂ N 941/96.
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Nederland

Mestverwerking (137)

Op 13 december 2000 heeft de Commissie besloten dat de niet-aangemelde staatssteun van Nederland
voor investeringen in zes mestverwerkingsprojecten onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.
Sinds 1994 werd door diverse klachten de aandacht van de Commissie gevestigd op zaken waarin buiten
een goedgekeurde regeling om steun werd verleend voor mestverwerkingsprojecten in Nederland. Deze
steunmaatregelen dienden derhalve afzonderlijk te worden aangemeld. De Nederlandse autoriteiten zijn
deze aanmeldingsverplichting niet nagekomen. De ad-hocsteun is bijgevolg nauwkeurig onderzocht
omdat hij in de eerste plaats was bedoeld voor de bevordering van proefprojecten voor mestverwerking
met het oog op een milieuvriendelijke verwijdering van mestoverschotten zoals deze is vastgelegd in de
Nederlandse wetten die de mestproductie sinds 1987 beperken en in de nitratenrichtlijn van de Raad.
Aangezien noch de vrijstellingen van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve
van het milieu, noch die van de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en
middelgrote ondernemingen van toepassing waren, heeft de Commissie Nederland opgedragen alle
noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde de onrechtmatig aan de begunstigden verleende steun
terug te vorderen.

Demonstratieproject voor een windmolenpark vlakbij de kust (138)

Op 1 februari heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een investeringssteun van
27,2 miljoen euro voor een demonstratieproject voor een windmolenpark vlakbij de Noordzeekust,
aangezien zij de steun als verenigbaar met het EG-Verdrag beschouwde. Dit demonstratieproject is erop
gericht kennis te vergaren over en ervaring op te doen met het gebruik van offshorewindenergie. Dit is de
eerste keer dat er vlakbij de Nederlandse kust een windmolenpark zal verrijzen. De investeringskosten
bedragen naar schatting 186 miljoen euro.

Steunregeling inzake technologie voor de houtsector (139)

Op 6 april 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een steunregeling inzake technologie
voor de houtsector. Deze regeling heeft ten doel een impuls te geven aan investeringen in innovatieve
productieprocédés met het oog op houtbescherming en de beperking van vervuilende chemische
residuen. De steun is goedgekeurd uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder c, aangezien hij voldeed aan de
voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten
behoeve van het milieu. De in het kader van de regeling vastgestelde subsidiabele kosten waren strikt
beperkt tot de extra investeringskosten en de voorgestelde steunintensiteit (30 % verhoogd met 10 %
voor kleine en middelgrote ondernemingen) strookte met de geldende communautaire kaderregeling.

Tariefverhogingen voor de milieubelastingen (140)

Omdat zij de steun beschouwt als verenigbaar met het EG-Verdrag heeft de Commissie besloten geen
bezwaar te maken tegen de wijzigingen van de teruggaaf van de belasting op spoelwater, de vrijstelling
van de afvalstoffenheffing voor ontinktingsresiduen en de vrijstelling van de wettelijke energiebelasting
voor afvalverbrandingsinstallaties, als gevolg van de verhoging van bepaalde milieubelastingtarieven.

¥137∂ C 4/2000.
¥138∂ N 578/1999.
¥139∂ N 444/1999.
¥140∂ NN 30/A/2000.
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Deze zaak toont aan dat reeds goedgekeurde steunmaatregelen in het kader van een belastingwet, zoals
belastingvrijstellingen, in geval van algemene belastingtariefverhogingen opnieuw moeten worden
aangemeld. De tariefverhoging leidt tot een groter belastingtekort en dus tot grotere steunbedragen. De
Commissie is van mening dat het effect van een belastingtariefverhoging op een belastingvrijstelling
vergelijkbaar is met meer steun en een groter budget.

Zweden

Verlenging van een steunregeling ten behoeve van het milieu (141)

Op 21 december 2000 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de verlenging voor het
jaar 2000 van een steunregeling voor alle kleinschalige producenten van elektriciteit uit duurzame
energiebronnen en één regeling die specifiek gericht is op windmolens.

De Commissie heeft besloten deze verlengingen goed te keuren op grond van de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu, aangezien de voorwaarden waarop de
steunregelingen de vorige keer zijn goedgekeurd nog steeds golden. Het voorstel van de Commissie voor
een richtlijn voor de bevordering van elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen is immers
nog niet goedgekeurd door de Raad.

Verlenging van de CO2-belastingregeling (142)

De Commissie heeft op 13 december 2000 besloten geen bezwaar te maken tegen de verlenging voor het
jaar 2000 van de Zweedse CO2-belastingregeling, die in 1996 voor het eerst is goedgekeurd. Deze
regeling omvat twee verschillende vormen van belastingvermindering voor de meest energie-intensieve
bedrijven.

De Commissie heeft op basis van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van
het milieu het groene licht gegeven voor de beperkte verlenging van deze regeling, aangezien zij slechts
geldt tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe milieurichtsnoeren, die nieuwe regels omvatten voor
steun in de vorm van milieubelastingverlagingen. De beschikking heeft geen betrekking op de toepassing
van de regeling op landbouwbedrijven of op bedrijven die onder artikel 80 van het EGKS-Verdrag
vallen.

4.2. Onderzoek en ontwikkeling

Spanje

Onderzoeks- en ontwikkelingssteun in de automobielsector (143)

Op 15 februari 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de onderzoeks- en
ontwikkelingssteun waarin het door Spanje aangemelde technologieprogramma voor uitrustingen en
onderdelen voor motorvoertuigen voorziet. Dit programma zal vier jaar duren (2000-2003), een periode
waarin in totaal 240,4 miljoen euro (40 miljard ESP) beschikbaar zal zijn voor bedrijven in de
automobielsector. De steun bestaat in terug te betalen rentevrije leningen die maximaal 75 % van de

¥141∂ Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
¥142∂ Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
¥143∂ PB C 202 van 14.7.2000, N 11/2000.
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projectkosten dekken. De Spaanse autoriteiten hopen dat tussen de 100 en 200 — voornamelijk kleine —
ondernemingen van de steun zullen profiteren.

De steun moet uiterlijk na tien jaar worden terugbetaald, met inbegrip van een aflossingsvrije periode van
niet langer dan twee jaar. Circa 60 % van de begrotingsmiddelen is bestemd voor gezamenlijke projecten
van bedrijven en onderzoekscentra.

Het programma heeft ten doel de wetenschappelijke en technische capaciteit van bedrijven en hun
personeel te vergroten en de technologische banden tussen bedrijven, technologiecentra en universitaire
instituten te versterken.

Enkele onderzoeksgebieden zijn veiligheidsaspecten van voertuigen, recyclage en onderhoud van
voertuigen en hun onderdelen en voertuigen voor openbaar en voor speciaal vervoer.

Frankrijk

ITEA-onderzoeksprogramma (144)

Op 11 april 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan Franse en Nederlandse steun voor het
ITEA-onderzoeksprogramma. ITEA (Information Technology for European Advancement, informatie-
technologie voor Europese vooruitgang) is een Eureka-onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma op het
gebied van softwaretechnologie. Het ITEA-programma is gericht op kennisverwerving op een scala van
gebieden, waaronder softwareonderdelen, architectuur en standaard- en interfacespecificaties, waarbij
bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van middleware-technologie.

Twaalf landen, waaronder elf EU-lidstaten, hebben hun belangstelling getoond voor dit programma. In
overeenstemming met de Eureka-regels zal ITEA op Europees vlak en op grensoverschrijdende basis
worden beheerd. Een effectieve samenwerking tussen industriëlen en openbaaronderzoekscentra is
bovendien vereist. De Franse en Nederlandse autoriteiten zullen steun met een maximumintensiteit van
50 % verlenen aan onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s die in het kader van het ITEA-programma
worden uitgevoerd. Het ITEA-programma, dat tot juni 2007 zal lopen, beschikt over een totale begroting
van circa 3,2 miljard euro. De door de Franse en Nederlandse autoriteiten verleende steun in het kader
van door de Commissie goedgekeurde regelingen zal in totaal respectievelijk 274 miljoen euro en
95 miljoen euro bedragen. De door ITEA gefinancierde activiteiten kunnen worden omschreven als
industrieel onderzoek of precommerciële ontwikkeling. ITEA sluit aan bij de doelstellingen van het
vijfde kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling en met name bij die van het specifiek
programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van „Een
gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij”.

De door Frankrijk en Nederland aangemelde steunregelingen zijn verenigbaar met de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling.

¥144∂ PB C 284 van 7.10.2000, N 73/2000.
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Ierland

Initiatief op het gebied van onderzoek, technologie en innovatie (145)

Bij haar beschikking van 21 december 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan een in
september 2000 aangemelde Ierse steunregeling ter bevordering van onderzoeks- en ontwikkelingsacti-
viteiten in het hele land. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2006 en heeft een totale begroting
van 241 miljoen euro (190 miljoen IEP). Deze regeling is vooral bedoeld voor kleine en middelgrote
ondernemingen die actief zijn op het gebied van productie en internationale dienstverlening.
Afzonderlijke ondernemingen kunnen een steunaanvraag indienen, maar vooral samenwerking tussen
bedrijven of met derden zoals onafhankelijke afdelingen van universiteiten en onderzoeksinstituten
wordt sterk aangemoedigd. Het steuninstrument bestaat in een subsidie voor de uitvoering van O&O-
projecten, onder andere in de fase van industrieel onderzoek, precommerciële ontwikkeling en
technischehaalbaarheidsstudies. De voorgestelde steunintensiteit houdt geen overschrijding in van de
steunplafonds zoals deze zijn vastgelegd in de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling.

Italië

Steunregeling voor precommerciële O&O-activiteiten (146)

Op 21 december 2000 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een Italiaanse wet die
voorziet in het verlenen van steun voor O&O-projecten in de precommerciële fase. Met deze wet wordt
een bestaande regeling gewijzigd, waarbij in 1982 het Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca
Tecnologica (FIT, het speciaal rotatiefonds voor technologisch onderzoek) in het leven is geroepen. Het
FIT wordt beheerd door de minister van Industrie.

De begroting bedraagt 400 miljoen euro per jaar en de regeling heeft een looptijd van tien jaar. Ook
industriële O&O-activiteiten kunnen in aanmerking komen voor steun in het kader van de wet, op
voorwaarde dat zij een aanvulling vormen op de precommerciële onderzoeksfase.

Aangezien de steunregeling voldoet aan de in het kaderprogramma voor O&O vastgelegde voorwaarden
met betrekking tot de definitie van onder andere de onderzoeksfasen, subsidiabele kosten,
steunintensiteit en cumulatie, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat deze regeling verenigbaar is
uit hoofde van artikel 88, lid 3, onder c, van het Verdrag.

Nederland

Océ NV (147)

Op 18 oktober 2000 heeft de Commissie besloten in te stemmen met het voorstel van de Nederlandse
regering om steun ten bedrage van 22,7 miljoen euro te verlenen aan Océ — een bedrijf waarvan de
hoofdactiviteit bestaat in de productie van kopieerapparaten en printers voor kantoren en gespecialiseerd
gebruik — voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject op het gebied van kleurenprinttechnologie
voor inkjetprinters. Het te steunen „Cobalt-project” heeft betrekking op de ontwikkeling van nieuwe
wide-format-kleurenprinters. De Commissie heeft gekeken naar de aard van de O&O-activiteiten, met
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¥146∂ N 502/2000.
¥147∂ C 18/98.



STAATSSTEUN 273

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

name in het licht van Océs eerdere O&O-activiteiten op dit gebied, de kostenstructuur van het project en
het geavanceerde karakter van de technologie vergeleken met de marktontwikkelingen. De Commissie
kwam tot de conclusie dat de steun het bedrijf een impuls zou geven, aangezien Océs O&O-uitgaven en
O&O-personeel sterk toenamen, het project grote technische risico’s met zich meebrengt en Océ grotere
inspanningen levert dan in deze sector als normaal wordt beschouwd. Vanwege de technische
uitdagingen van het project moet het onderzoek dan ook tenminste als „precommerciële ontwikkeling”
worden beschouwd.

Met het oog op de correcte aanwending van de steun moet Nederland de voortgang van het project
nauwlettend in de gaten houden en moet het er met name op toezien dat alle geclaimde subsidiabele
kosten feitelijk overeenkomen met de voor dit project gedane uitgaven. Er moeten gedurende ten minste
vijf jaar jaarlijkse verslagen worden overgelegd aan de Commissie.

Telecommunicatiekaderregeling (148)

Op 8 december heeft de Commissie de kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling op telecommuni-
catiegebied goedgekeurd. Deze regeling bevordert onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de
informatie- en telecommunicatietechnologie. De begrotingsmiddelen bedragen 27,2 miljoen euro per
jaar. In het kader van de regeling worden er haalbaarheidsstudies, demonstratieprojecten en projecten
betreffende kennisoverdracht uitgevoerd. De regeling heeft een looptijd van acht jaar.

Verenigd Koninkrijk

LINK-regeling (149)

Op 18 oktober 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een verlenging met vijf jaar (van
het belastingjaar 2000/2001 tot en met het belastingjaar 2004/2005) van de LINK-regeling voor
gezamenlijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Deze regeling is erop gericht de samenwerking op
onderzoeks- en ontwikkelingsgebied tussen onderzoekscentra en de industrie te bevorderen. Zij voorziet
in ondersteuning in de vorm van subsidies aan industrieelonderzoeksprojecten op belangrijke gebieden
van onderzoek, technologie en engineering, met een maximale steunintensiteit van 50 %. Bij elk
gesteund project moeten ten minste één onderzoekscentrum en één industriële onderneming betrokken
zijn. De regeling strookt met de bepalingen van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling.

4.3. Reddings- en herstructureringssteun

België

Verlipack (150)

Op 4 oktober 2000 heeft de Commissie in de procedure die was ingeleid in verband met de in 1997 door
België aan SA Verlipack verleende steun een negatieve beschikking gegeven, die onder andere de
verplichting tot terugvordering van de steun inhield. Hierbij heeft zij haar beschikking uit 1998 om geen
bezwaar te maken herzien omdat een bijdrage van de particuliere investeerder Heye-Glas-groep — ten

¥148∂ N 456/2000.
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tijde van de beschikking uit 1998 een indicatie van de levensvatbaarheid van Verlipack — eveneens
afkomstig was uit overheidsmiddelen.

De voorheen goedgekeurde steun bestond in een niet-aangemelde kapitaalinjectie door de Belgische
autoriteiten met het oog op een kapitaalverhoging voor Verlipack, een houdstermaatschappij. Een
kapitaalinjectie uit overheidsmiddelen is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt als deze
plaatsvindt onder omstandigheden die aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere investeerder die in
normale marktomstandigheden opereert. Het Waals Gewest heeft echter niet alleen een aandeel
verworven in Verlipack, maar het heeft ook — met twee leningen — de kapitaalinjectie door een
particuliere investeerder gefinancierd. De Heye-Glas-groep had ermee ingestemd gebruik te maken van
de door de Waalse autoriteiten uitgeleende middelen teneinde Waalse locaties te herkapitaliseren. Deze
groep was dus een instrument voor de overdracht van middelen. In overeenstemming met de
jurisprudentie van het Hof van Justitie is de steunontvanger de onderneming waaraan de steun ten goede
kwam en die er echt haar voordeel mee deed, te weten Verlipack. De Commissie kwam derhalve tot de
conclusie dat de omstandigheden waaronder steun werd verleend aan Verlipack noch voor een
investeerder, noch voor een particuliere financiële instelling aanvaardbaar zouden zijn en dat de steun
niet kan worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met de activiteiten van een particuliere
investeerder.

De Commissie verzoekt België dan ook alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat de onrechtmatig
aan de begunstigde verleende steun wordt terugbetaald teneinde de status-quo te herstellen door alle
financiële voordelen weg te nemen die Verlipack onrechtmatig genoot.

Duitsland

Zeuro Möbel (151)

De Commissie heeft op 21 december 2000 besloten dat de niet-aangemelde staatssteun van in totaal
17,95 miljoen euro en de aangemelde staatssteun van in totaal 1,74 miljoen euro voor Zeuro Möbelwerk
GmbH, Thüringen, onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. De beoordeling door de
Commissie van de herstructureringsmaatregelen voor Zeuro ten bedrage van 26,3 miljoen euro leerde
dat deze niet vielen onder door haar goedgekeurde steunregelingen en niet konden worden vrijgesteld
als ad-hocherstructureringssteun omdat er niet is voldaan aan de criteria die zijn vastgelegd in de
communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in
moeilijkheden. Zo was met name het herstructureringsplan niet gebaseerd op realistische veronder-
stellingen en geen enkele investeerder was bereid de onderneming over te nemen, waardoor haar
levensvatbaarheid op lange termijn dus niet was gewaarborgd. Het bedrijf dankt zijn voortbestaan aan
aanzienlijke steun van de staat bij het herstructureringsproces.

Kahla (152)

Op 15 november 2000 heeft de Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid in verband met
niet-aangemelde steun van de Duitse deelstaat Thüringen aan Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) en
Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II). Kahla I produceerde porseleinen schalen en porselein voor
huishoudens. Deze onderneming heeft sinds haar privatisering in 1991 voortdurend verliezen geleden en
is uiteindelijk in 1993 failliet gegaan. In november 1993 is Kahla II — dat eveneens porseleinen schalen
en porselein voor huishoudens en hotels produceert — opgericht door een particuliere investeerder, die
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51 % van de aandelen bezit, en Thüringer Industriebeteiligungs GmbH, dat de resterende 49 % van de
aandelen bezit. De Commissie betwijfelt nu of Kahla I en Kahla II verschillende ondernemingen zijn en
of een particuliere investeerder onder normale marktomstandigheden dergelijke financiële steun zou
hebben verleend aan de onderneming.

De Commissie betwijfelt of de criteria van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden zijn vervuld en wijst erop dat de markt voor
porselein is verzadigd en te kampen heeft met overcapaciteit, hetgeen haar sterkt in haar overtuiging dat
de steun de mededinging op de interne markt ernstig kan verstoren.

SICAN-Gruppe (153)

Op 26 juli 2000 heeft de Commissie het formele steunonderzoek beëindigd dat was ingesteld in verband
met niet-aangemelde steun aan het Duitse SICAN-concern en projectpartners voor onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van de micro-elektronica. Het SICAN-concern is een in Hannover gevestigde
onderneming die in opdracht van en in samenwerking met andere bedrijven onderzoeksprojecten uitvoert
op het gebied van toegepaste micro-elektronica.

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de rechtstreekse steun aan het SICAN-concern geen
staatssteun vormt aangezien hiermee de kosten werden gedekt die het SICAN-concern heeft moeten
maken voor het in het algemeen belang uitvoeren van een opdracht. Het SICAN-concern voorzag in
opleidingen voor een groot aantal personen, een activiteit die het concern zelf geen economische
voordelen opleverde.

Wat de overheidsfinanciering ten gunste van een aantal industriële projectpartners van het SICAN-
concern betreft, heeft de Commissie geoordeeld dat deze overheidsfinanciering wél staatssteun vormt.
Aangezien bepaalde steunmaatregelen in strijd zijn met de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling heeft de Commissie besloten dat Duitsland de steun voor de
acht projecten in kwestie al dan niet gedeeltelijk moet terugvorderen.

ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (154)

Op 12 juli 2000 heeft de Commissie besloten een formeel onderzoek in te stellen naar de steun die is
verleend voor de herstructurering van twee bedrijven in een van de nieuwe deelstaten, te weten het
voormalige LandTechnik Schönebeck, nu Doppstadt GmbH, en ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH.
Het voormalige LandTechnik Schönebeck GmbH, nu Doppstadt GmbH, produceert speciale en transport-
voertuigen. ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH produceert koelapparatuur en vriesinrichtingen en
heeft 45 werknemers. Beide bedrijven zijn gevestigd in Saksen-Anhalt, Duitsland. Voorheen behoorden
beide tot Lintra-Beteiligungsholding GmbH, een holding van toentertijd acht bedrijven. Het eerste herstruc-
tureringsplan voor de Lintra-holding is eind 1996 mislukt en het bedrijf is sinds 1 januari 2000 in liquidatie.
De Commissie heeft in 1999 een onderzoeksprocedure ingeleid in verband met aan de Lintra-holding
verleende steun. Deze procedure loopt nog steeds.

De herstructureringssteun waarnaar de Commissie nu een onderzoek heeft ingesteld, bedraagt
105 miljoen DEM (53,69 miljoen euro) in het geval van LandTechnik Schönebeck en 28,198 miljoen
DEM (14,42 miljoen euro) in het geval van ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH. De onderzoeks-
procedure is met name ingeleid omdat de Commissie een vraagteken plaatste bij de verhouding van de
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steun tot de herstructureringskosten en -baten, een voorwaarde die is vastgelegd in de communautaire
richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.

CDA Compact Disc Albrechts GmbH (155)

Op 21 juni 2000 heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven in de formele
onderzoeksprocedure die was ingeleid in verband met de aan CDA Compact Disc Albrechts GmbH,
Thüringen (Duitsland) en de voorgangers van dit bedrijf verleende staatssteun ten bedrage van
427 miljoen DEM.

De Commissie kwam tot de conclusie dat van de steun die was verleend met het oog op de bouw van de
cd-fabriek bij Albrechts en de consolidering van de bedrijfstoestand een bedrag van ten minste
260,57 miljoen DEM oneigenlijk is gebruikt. De steunmaatregelen voor de herstructurering van CD
Albrechts en de rechtsopvolgers ervan zijn evenmin verenigbaar met de Verdragsbepalingen, aangezien
de Duitse autoriteiten tot nog toe geen herstructureringsplan hebben ingediend dat gericht is op het
herstel van de rentabiliteit op lange termijn van het bedrijf. Geen van deze steunmaatregelen valt onder
goedgekeurde steunregelingen of kan worden vrijgesteld op basis van de Verdragsbepalingen. De steun
moet dan ook worden teruggevorderd van de begunstigden.

De Commissie heeft daarnaast besloten dat de aan alle voorgangers verleende steun eveneens moet
worden teruggevorderd van CDA en de rechtsopvolgers ervan, aangezien ook zij profiteren van de steun
doordat ze nog steeds gebruikmaken van de activa en infrastructuur. Er moet bovendien worden
voorkomen dat Duitsland de gevolgen van deze terugvorderingsbeschikking omzeilt. De Commissie
heeft derhalve tevens besloten haar beschikking uit te breiden tot steunmaatregelen ten gunste van iedere
andere onderneming die de activiteiten van het oorspronkelijke bedrijf voortzet door de activa en/of
infrastructuur van dit bedrijf te gebruiken.

System Microelectronic Innovation GmbH (156)

De Commissie heeft op 11 april 2000 een negatieve eindbeschikking gegeven in de formele
onderzoeksprocedure die is ingeleid in verband met de aan System Microelectronic Innovation GmbH
(SMI) verleende staatssteun. SMI had al in april 1997 het faillissement aangevraagd. De curator besloot
vervolgens ervoor te zorgen dat de onderneming zou kunnen blijven werken. Hiertoe is op 30 juni 1997
het nieuwe bedrijf Silicium Microelektronik Integration GmbH (SIMI) opgericht. Alle aandelen van
SIMI behoorden toe aan het in staat van faillissement verkerende SMI. Op 1 juli 1997 richtte de curator
een volle dochteronderneming van SIMI op, Microelectronic Design & Development GmbH (MD&D).

De Commissie oordeelde dat de aan SMI en SIMI verleende steun ook moet worden teruggevorderd van
MD&D. Dit bedrijf profiteert eveneens van de steun aangezien het de aandelen van SIMI heeft
verworven, terwijl MD&D nog steeds gebruikmaakt van de activa van de failliete onderneming. SIMI
profiteert dus van de formeel aan SMI verleende steun. Er moet bovendien worden voorkomen dat
Duitsland de gevolgen van deze terugvorderingsbeschikking omzeilt door een systeem van successieve
dochterondernemingen op te zetten, zoals het in het onderhavige geval heeft gedaan. De Commissie heeft
derhalve tevens besloten haar beschikking uit te breiden tot steunmaatregelen ten gunste van iedere
andere onderneming waaraan de activa van SMI, SIMI of MD&D zijn overgedragen.
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Spanje

SEPI (157)

Op 12 juli 2000 heeft de Commissie besloten een formeel onderzoek in te stellen naar de acquisitie door
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) van de scheepswerven te Juliana en Cádiz en de
fabriek te Manises die dieselmotoren produceert en die het eigendom is van SEPI’s dochteronderneming
Astilleros Españoles (AESA; zie tevens deel I, punt 310).

Frankrijk

Manufacture Corrézienne de Vêtements (158)

De Commissie heeft op 21 juni 2000 besloten dat de niet-aangemelde staatssteun ten bedrage van
100 miljoen FRF (15 244 902 euro) van Frankrijk ten behoeve van de herstructurering van de onderneming
Manufacture Corrézienne de Vêtements (MCV) onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

De Commissie was van mening dat MCV niet voor steun in aanmerking kwam uit hoofde van welke
goedgekeurde steunregeling dan ook. De steun had dan ook van tevoren afzonderlijk moeten worden
aangemeld. De Franse autoriteiten hebben niet voldaan aan deze aanmeldingsverplichting. De
Commissie oordeelde dat het voortbestaan van het productiebedrijf afhangt van steeds opnieuw
verleende steun. Daarnaast hebben de Franse autoriteiten niet aangetoond dat hun maatregelen gebaseerd
waren op een levensvatbaar herstructureringsprogramma. Geen enkele van de voorwaarden die zijn
vastgelegd in de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden, is vervuld. De Commissie heeft dan ook beschikt dat Frankrijk alle
nodige maatregelen moet nemen om de reeds ten onrechte verleende steun terug te vorderen van de
begunstigde.

4.4. Steun voor werkgelegenheid en opleiding

Frankrijk

Regeling van loopbaanbeëindiging (159)

Op 2 februari 2000 besloot de Commissie dat de financiële maatregelen ter begeleiding van de regeling
van loopbaanbeëindiging, die door de Franse autoriteiten waren aangemeld, geen staatssteun vormden.
Dankzij dit instrument kunnen werknemers ouder dan 57 jaar, die gehandicapt zijn of meer dan vijftien
jaar onder moeilijke omstandigheden hebben gewerkt, gedeeltelijk stoppen met werken. In het kader
daarvan kan de staat voor een deel het vervangende inkomen betalen voor werknemers die gedeeltelijk
met werken zijn gestopt. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op het moment dat hij van het
instrument gebruik gaat maken, varieert de overheidsbijdrage van 20 % tot 50 %. Na onderzoek van het
instrument kwam de Commissie tot de conclusie dat het automatisch toepasselijk is, dat de overheid bij
de tenuitvoerlegging ervan over geen enkele discretionaire bevoegdheid beschikt en dat het niet specifiek
geldt voor een bepaalde sector, regio en dergelijke. Derhalve was de Commissie van oordeel dat het een
algemene maatregel betrof, die geen staatssteun behelst in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag.

¥157∂ PB C 23 van 18.11.2000, C 40/2000 (ex NN 61/2000).
¥158∂ PB L 293 van 21.11.2000, C 29/99.
¥159∂ Nog niet gepubliceerd.
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Steun voor de scholing van werknemers van Disneyland Parijs (160)

Op 3 mei 2000 besloot de Commissie dat de door de Franse autoriteiten aangemelde steun ter
bevordering van het scholingsplan voor de werknemers van Disneyland Parijs, in overeenstemming was
met de kaderregeling inzake opleidingssteun (161) en derhalve kon worden goedgekeurd.

Deze hulp is bedoeld om het scholingsprogramma voor de werknemers van Disneyland Parijs te
ondersteunen. De betrokken personeelsleden zijn hoofdzakelijk gastheren en gastvrouwen. De
steunintensiteit bedraagt 39 %. De opleiding zal een officieel karakter krijgen via een titel die door de
staat wordt erkend. Een groot deel van de opleiding zal in externe centra plaatsvinden.

Na toetsing van deze steun aan de kaderregeling inzake opleidingssteun is gebleken dat het steun voor
een „algemene opleiding” in de zin van de genoemde kaderregeling betreft. De opleidingskosten komen
volgens de kaderregeling voor steun in aanmerking. De steunintensiteit is bijgevolg aanvaardbaar en
vermoedelijk zal er een stimulerend effect zijn, voorzover het om een algemene opleiding gaat.

Italië

Organisatie van de arbeidstijd (162)

Op 2 februari 2000 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een steunregeling ten behoeve van
Italiaanse ondernemingen, in de vorm van een verlaging van de sociale lasten, in alle sectoren die vóór
30 juni 2000 deeltijdarbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor werklozen hadden gesloten. De
steunintensiteit ligt tussen 10 % en 13 % verlaging van de sociale lasten, afhankelijk van het type
overeenkomst en de werktijden. Deze regeling vormt in Europa een van de eerste regelingen die bedoeld
zijn om het scheppen van werkgelegenheid via verdeling van de arbeidstijd te bevorderen, en wordt
geacht in aanmerking te komen voor de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-
Verdrag, volgens de criteria van de richtsnoeren inzake werkgelegenheidssteun (163).

Maatregelen ter bestrijding van de informele economie (164)

Op 4 oktober 2000 hechtte de Europese Commissie haar goedkeuring aan een Italiaanse regeling voor
werkgelegenheidssteun met als doel de aanpassing van de salarissen van werknemers in de ondergrondse
economie. Door middel van „aanpassingsovereenkomsten” beoogt de Italiaanse regering ondernemingen
in de regio’s Sicilië, Sardinië, Calabrië, Basilicata, Apulië en Campanië aan te moedigen hun
zwartwerkers legaal te laten werken. Via deze overeenkomsten belooft de werkgever de positie van
zwartwerkers te regulariseren en het niveau van hun salaris en de sociale premies geleidelijk te verhogen
zoals in de nationale collectieve arbeidsovereenkomsten wordt bepaald. Het betreft steun voor behoud
van de werkgelegenheid, die de Commissie op basis van de richtsnoeren inzake werkgelegenheidssteun
heeft goedgekeurd. De belangrijkste maatregelen van deze regeling zijn verlaging van de sociale lasten,
regularisering van belastingen en amnestiemaatregelen. Deze steun blijft beperkt tot de Italiaanse regio’s
die in aanmerking komen voor de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder a, van het EG-
Verdrag en eerbiedigt de beperkte tijdsduur (de toegang tot deze regeling geldt namelijk slechts voor één
jaar) en de voorwaarde van degressiviteit. In de regio’s waar het om gaat, is de situatie met betrekking tot

¥160∂ N 640/99.
¥161∂ PB C 343 van 11.11.1998, blz. 10.
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het zwartwerken bijzonder ernstig. Het percentage zwartwerkers is in vergelijking met de totale
beroepsbevolking namelijk zeer hoog (33,6 %), veel hoger dan in het noorden en midden van Italië
(18,0 %). Deze regeling heeft dus betrekking op gebieden met een kwetsbare economie, die sterk
afhankelijk zijn van sectoren waar veel zwart wordt gewerkt (landbouw), die met ernstige structurele
handicaps te kampen hebben en die een bijzonder verontrustende werkgelegenheidssituatie kennen. Bij
het geven van deze beschikking heeft de Commissie rekening gehouden met het feit dat deze regeling
past in het kader van een pakket maatregelen die bedoeld zijn om de arbeidsmarkt in Italië structureel te
wijzigen.

4.5. Steun ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen

België

Bedrijfsontwikkelingsplan (165)

Op 21 december 2000 verleende de Commissie haar goedkeuring aan twee steunregelingen voor kleine
en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Krachtens de beide regelingen kan de Vlaamse regering
niet alleen algemene bedrijfsinvesteringen ondersteunen, maar ook adviesdiensten voor KMO’s, milieu-
investeringsprojecten en opleidingsactiviteiten in de regionale steunzones in Vlaanderen. Volgens de
Belgische autoriteiten zouden de uitgaven op grond van de regelingen in de komende jaren ongeveer
100 miljoen euro per jaar kunnen bedragen.

Frankrijk

KMO-ontwikkelingsfonds (166)

Op 13 juni 2000 verleende de Commissie haar goedkeuring aan de door Frankrijk aangemelde
steunregeling voor het KMO-ontwikkelingsfonds. De regeling voorziet in steun voor materiële of
immateriële investeringen met een hoog technologisch gehalte. De maximale steunintensiteit bedraagt
75 %, afhankelijk van de grootte van de onderneming en de regio waar deze is gevestigd: de regeling
voorziet in een hogere steunintensiteit in regio’s die voor regionale steun in aanmerking komen, met
name de overzeese departementen.

De Commissie stelde vast dat de regeling verenigbaar was met de communautaire richtsnoeren inzake
regionale steunmaatregelen, de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor kleine en
middelgrote ondernemingen, de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling en de kaderregeling inzake opleidingssteun.

Italië

Wet nr. 95/79 (167)

Op 16 mei 2000 beëindigde de Commissie de onderzoeksprocedure ten aanzien van de Italiaanse Wet
nr. 95/79 door te verklaren dat de krachtens deze wet genomen steunmaatregelen onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt waren. De betreffende wetgeving introduceerde een regeling die afwijkt van
de normale insolventieprocedure in Italië zoals vastgelegd in een koninklijk decreet van 1942. De

¥165∂ N 715/2000.
¥166∂ PB C 284 van 7.10.2000, N 112/2000.
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begunstigden van de regeling waren grote ondernemingen in moeilijkheden zoals gedefinieerd op basis
van het aantal werknemers (ten minste 300) en hun uitstaande schulden jegens (voornamelijk) openbare
schuldeisers. Op grond van belangrijke recente jurisprudentie, de uitspraak „Ecotrade-AFS” (168) en de
uitspraak „Rinaldo Piaggio-Ifitalia-Dornier” (169), kwam de Commissie tot de conclusie dat de in 1979
ingevoerde Italiaanse regeling inderdaad onverenigbaar is met de EU-staatssteunregels, omdat deze a) is
gericht op grote ondernemingen terwijl krachtens de communautaire richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun onder bepaalde omstandigheden uitsluitend steunregelingen voor KMO’s zijn
toegestaan; en b) geen enkele van de uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid 2, en artikel 87, lid 3,
van het EG-Verdrag van toepassing is.

De Commissie besloot evenwel geen terugvordering te verlangen van de steun die gedurende de twintig
jaar dat de wet van kracht was (1979-1999), onrechtmatig was toegekend. Daarbij hield de Commissie
rekening met de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht en in het bijzonder met de legitieme
verwachtingen die zij in het verleden door haar houding bij zowel de Italiaanse autoriteiten als de
begunstigde ondernemingen had gewekt.

De negatieve beschikking blijft beperkt tot de steunbepalingen in de wet en strekt zich niet uit tot de wet
zelf. De wet werd uiteindelijk in september vorig jaar opgeheven.

4.6. Kapitaalfonds

Ierland

Leningen- en aandelenfonds (170)

Op 11 april 2000 besloot de Commissie haar goedkeuring te verlenen aan de totstandbrenging van een
investeringsfonds in de westelijke regio van Ierland met als doel leningen en aandelen te verstrekken aan
kleine en middelgrote ondernemingen in zeven provincies (Donegal, Sligo, Mayo, Roscommon, Leitrim,
Galway en Clare) gedurende de periode 2000-2006.

Interventies vinden plaats in de vorm van leningen, preferente aandelen en gewone aandelen. Wat betreft
de interventies in de vorm van leningen en preferente aandelen is er geen sprake van steunelementen.
Interventies in de vorm van gewone aandelen kunnen een element van exploitatiesteun behelzen en
blijven derhalve beperkt tot de provincies (counties) die steungebieden vormen als bedoeld in artikel 87,
lid 3, onder a, van het EG-Verdrag; zij zijn ook beperkt in tijdsduur en worden geleidelijk verminderd.
Bijgevolg kwam de Commissie tot de conclusie dat de regeling verenigbaar is met de communautaire
staatssteunregels en in het bijzonder met de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen.

Verenigd Koninkrijk

Risicokapitaalfonds (171)

Op 26 juli 2000 besloot de Commissie een formele onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van
staatssteun voor een nieuw risicokapitaalfonds in Noord-Ierland, het zogeheten Viridian Growth Fund.
Partners in het fonds zijn het ministerie van Bedrijven, Handel en Investeringen (DETI — 3,34 miljoen
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GBP), de Europese Investeringsbank (3,33 miljoen GBP), de stroomleverancier Viridian Groep plc
(2 miljoen GBP) en een aantal pensioenfondsen (1,33 miljoen GBP). Wat betreft de investerings-
voorwaarden bestaan er tussen het DETI en de andere investeerders echter belangrijke verschillen.
Gedurende een periode van vijf jaar wordt geleidelijk geld in het fonds gestoken. De eerste tijd wordt het
geld voornamelijk door het DETI ingebracht. Vervolgens, wanneer de overheidssector volledig aan zijn
investeringsverplichtingen heeft voldaan, vinden de resterende kapitaalinjecties door de andere
investeerders plaats. Aanvankelijk wordt het ingebrachte geld aan de particuliere investeerders
terugbetaald, totdat de situatie is ontstaan dat zij het bedrag van hun investering volledig terugverdiend
hebben en daarover ook nog eens 10 % winst per jaar behalen. Pas daarna zullen er nog meer zaken
vanuit de portefeuille ten behoeve van de publieke sector worden gerealiseerd. Op grond van deze
verschillen kan de conclusie worden getrokken dat steun wordt toegekend aan de particuliere
investeerders en de KMO’s die risicokapitaal ontvangen.

Het onderzoek zal de Commissie in staat stellen te bepalen of de steun verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt. De rechtsgrond van de regeling wordt gevormd door de Industrial
Development (Northern Ireland) Order 1982 en door de fondsovereenkomst en de operationele
richtsnoeren daarvan. Het fonds van 10 miljoen GBP heeft als doel te voorzien in de waargenomen hiaten
in de verschaffing van risicokapitaal aan kleine en middelgrote ondernemingen in Noord-Ierland.

Fonds hoogwaardige technologie (172)

Op 12 juli 2000 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de oprichting door de autoriteiten van het
Verenigd Koninkrijk van een fonds waarmee risicokapitaalinvesteringen in jonge ondernemingen in
sectoren van hoogwaardige technologie kunnen worden gestimuleerd.

Krachtens deze maatregel zullen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk 20 miljoen GBP
(31 miljoen euro) storten in het fonds, waarin ook andere investeerders bijdragen. De andere
investeerders participeren onder gunstiger voorwaarden dan de autoriteiten, waardoor de maatregel onder
de definitie van staatssteun komt te vallen. Het fonds zal minderheidsbelangen nemen in
risicokapitaalfondsen die gericht zijn op jonge hightechondernemingen. Het doel van de maatregel is
institutionele beleggers meer bij dit type investeringsactiviteit te betrekken en de hoeveelheid
beschikbare fondsen te vergroten.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk een van de bloeiendste risicokapitaalmarkten van de EU heeft, doet het
land het veel minder goed als het gaat om jonge ondernemingen. In België, Nederland en Zweden,
bijvoorbeeld, bedroegen de investeringen in jonge bedrijven in 1999 ongeveer 0,10 % van het BBP. In
het Verenigd Koninkrijk, waar deze minder dan 10 % van de risicokapitaalinvesteringen en 2 % van het
totaal aan particuliere beleggingen uitmaken, bedroegen ze daarentegen minder dan 0,02 % van het BBP,
een van de laagste percentages in Europa. Om deze tekortkoming weg te nemen, hebben de autoriteiten
van het Verenigd Koninkrijk het Fonds hoogwaardige technologie (High Technology Fund) in het leven
geroepen. De Gemeenschap heeft een erkende doelstelling, verwoord in de conclusies van de Europese
Raad van Lissabon in maart, om de toegang tot risicokapitaal voor jonge hightechondernemingen te
verbeteren.

¥172∂ PB C 315 van 4.11.2000, N 705/99.
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4.7. Internationalisering

Spanje

Steun voor toeristische investeringen in het buitenland (173)

Op 18 oktober 2000 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen voorgenomen steun voor
toeristische investeringen in het buitenland, zoals voorgesteld door de Spaanse minister van Economie.
Het steunvoornemen betreft de periode 2000-2006. De begroting voor de gehele periode bedraagt in
totaal 1,4 miljard ESP (8,41 miljoen euro), ofwel ongeveer 200 miljoen ESP (1,2 miljoen euro) per jaar.
Het plan behelst investeringsprojecten die bestaan in de vestiging of de totale of gedeeltelijke overname
van toeristische bedrijven op buitenlandse markten, teneinde toeristen naar Spanje te trekken, maar ook
om diensten te verkopen of installaties te exploiteren. Exportsteun is uitgesloten. De begunstigden zijn
uitsluitend KMO’s. De steunintensiteit bedraagt 7,5 %, met een plafond van 31,2 miljoen ESP
(187 515 euro). Overeenkomstig haar vaste praktijk inzake steun voor directe investeringen in het
buitenland (174), volgens welke deze steun verenigbaar kan worden verklaard wanneer hij voldoet aan de
voorwaarden van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen, en gezien het feit dat de voor dit steunvoornemen geldende voorwaarden betreffende de
omschrijving van de begunstigden, de intensiteit van de steun en de in aanmerking komende kosten
conform de genoemde kaderregeling waren, heeft de Commissie deze verenigbaar verklaard met het EG-
Verdrag op grond van artikel 87, lid 3, onder c, van dit Verdrag.

4.8. Andere niet-sectorspecifieke steun

Denemarken

Lage inkomstenbelasting (175)

Op 3 mei 2000 besloot de Commissie dat de Deense regeling waarbij een lager forfaitair tarief voor de
inkomstenbelasting wordt toegekend aan in het buitenland aangeworven deskundigen, geen staatssteun
ten behoeve van ondernemingen vormt (zie ook deel I, punt 321).

Frankrijk

Lekken van olie uit de Erika (176)

Op 4 oktober 2000 verleende de Commissie goedkeuring aan een tijdelijke steunregeling voor Franse
kleine en middelgrote ondernemingen die ernstige schade hebben opgelopen door de stormen op 26 en
28 december 1999 of als gevolg van het lekken van olie uit het scheepswrak van de Erika.

Frankrijk geeft steun voor kapitaalinvesteringen om de beschadigde productieapparatuur en voorzieningen
te vervangen, vernietigde voorraden te vergoeden en compensatie te bieden voor de extra financiële kosten
die bedrijven hebben gemaakt. De steun is slechts van toepassing op schade die niet door de verzekering
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wordt gedekt, en is evenredig aan de geleden verliezen. De steunintensiteit voor de financiële kosten
bedraagt 100 % en voor andere in aanmerking komende kosten 50 %.

De landbouw en bosbouw en de sectoren die onder het EGKS-Verdrag vallen, zijn van deze
steunregeling uitgesloten, omdat daarvoor andere specifieke maatregelen gelden. Ook de visserijsector
valt buiten de regeling en wordt afzonderlijk door de Commissie beoordeeld.

De Commissie besloot dat het lekken van de olie uit de olietanker Erika voor de kust van Bretagne op
12 december 1999 een „buitengewone gebeurtenis” vormde in de zin van artikel 87 en dat de
steunregeling een evenredig antwoord was met als doel de door het ongeval aangerichte schade te
vergoeden.

Italië

Noodhulp voor de regio’s Marche en Umbrië (177)

Op 11 april 2000 besloot de Commissie haar goedkeuring te hechten aan een verhoging met 75 miljoen
euro (150 miljard ITL) van de begroting voor die delen van Italië die het zwaarst door de aardbeving in
het najaar van 1997 waren getroffen.

In februari 1999 keurde de Commissie op basis van artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag niet-
terugvorderbare subsidies goed voor bedrijven in de zwaarst geteisterde gebieden in Marche en Umbrië
die in de twee jaar na de aardbeving van 1997 investeringen hadden gedaan. Toen was duidelijk dat de
totale bijstand van 26 miljoen euro ten opzichte van de compensatieverzoeken ernstig tekortschoot. De
Commissie besloot derhalve goedkeuring te verlenen aan de verhoging van de begroting met 75 miljoen
euro waarin de Italiaanse begrotingswet voor 2000 voorziet. De steun werd geacht in aanmerking te
komen voor de vrijstelling van artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag.

Valle d’Aosta (178)

Op 14 december 2000 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen een in een regionale wet
opgenomen steunregeling met betrekking tot noodplannen in geval van natuurrampen in Valle d’Aosta.
Met deze noodmaatregelen wordt beoogd de door natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen
veroorzaakte schade te vergoeden. Op basis van haar beoordeling besloot de Commissie dat de regeling
verenigbaar is met artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag en met artikel 61, lid 2, onder b, van de
EER-overeenkomst.

De Italiaanse autoriteiten hebben toegezegd elk voornemen om krachtens de regeling steun te verlenen in
verband met schade anders dan veroorzaakt door aardbevingen, lawines, overstromingen en
aardverschuivingen, afzonderlijk bij de Commissie aan te melden. Voorzover de ondernemingen die
betrokken zijn bij de productie, verwerking en het op de markt brengen van de in bijlage I genoemde
landbouwproducten, onder de regeling vallen, geldt bovendien dat deze regeling slechts kan worden
gebruikt om materiële schade aan gebouwen, machines, apparatuur en infrastructuur te vergoeden. Deze
schade moet worden vastgesteld op grond van objectieve criteria die door de regionale autoriteiten
worden beschreven. Schade aan voorraden komt niet voor steun in aanmerking. In haar verslag moet de
Regione Valle d’Aosta aangeven hoe zij zich gehouden heeft aan de niveaus van de in aanmerking
komende kosten en intensiteiten, die de Commissie heeft goedgekeurd.

¥177∂ PB C 266 van 16.9.2000, N 784/99.
¥178∂ N 433/2000.



284  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Zweden

Steunregeling ter verbetering van de omstandigheden in huizen, scholen en op de werkplek (179)

Op 12 juli 2000 verleende de Commissie goedkeuring aan een Zweedse regeling voor investeringssteun
bestaande uit subsidies voor gemeentelijke en particuliere woningbouwbedrijven en andere eigenaren
van onroerend goed ten behoeve van renovatiewerkzaamheden in gebouwen. De Zweedse autoriteiten
rechtvaardigen de maatregel met het gegeven dat de mensen in Zweden om klimatologische redenen tot
90 % van hun leven binnen doorbrengen, zodat de kwaliteit van het binnenklimaat uitermate belangrijk is
voor de volksgezondheid.

De regeling heeft als doel de aanwezigheid van allergene stoffen of andere materialen die gevaar voor de
gezondheid opleveren, te beperken. Projecten die voor steun in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld de
aanpassing van ontoereikende ventilatiesystemen of de verwijdering van buitensporige hoeveelheden
vocht of schimmels en radon. Aanpassingen zonder uitwerking op de gezondheid of het milieu, zoals
wijziging van de indeling van het gebouw, komen niet voor steun in aanmerking, wat ook geldt voor
maatregelen die wettelijk verplicht zijn (tenzij deze verdergaan dan is vereist).

De Commissie was van mening dat de steun kon worden goedgekeurd uit hoofde van de
volksgezondheid en de veiligheid van werknemers krachtens de artikelen 137, 152 en 174 van het EG-
Verdrag, die als communautaire doelstellingen worden erkend.

Verlaging van de inkomstenbelasting (180)

Op 3 mei 2000 besloot de Commissie dat een Zweedse regeling waarbij de grondslag van de
inkomstenbelasting voor in het buitenland aangeworven deskundigen wordt verlaagd en in
overeenstemming daarmee ook de grondslag voor de berekening van de sociale premies die door hun
werkgevers moeten worden betaald, geen overheidssteun uitmaakt (zie ook deel I, punt 321).

Verenigd Koninkrijk

Regeling voor infrastructuurontwikkeling ten behoeve van Wales (181)

Op 6 december 2000 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen een infrastructuurontwikke-
lingsregeling die door het ontwikkelingsbureau van Wales (Welsh Development Agency) moet worden
uitgevoerd (zie ook deel I, punt 317).

¥179∂ PB C 110/2000, N 718/99.
¥180∂ PB C 284 van 7.10.2000, N 672/99.
¥181∂ Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
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B — Nieuwe wet- en regelgevende teksten en bekendmakingen
die door de Commissie zijn vastgesteld of ingediend

C — Lijst van de steunmaatregelen van de staten in andere sectoren
dan de landbouw, de visserij, het vervoer en de steenkoolindustrie

1. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie, zonder de formele onderzoeksprocedure 
te hebben ingeleid, heeft vastgesteld dat er geen sprake is van steun
in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

Oostenrijk

Denemarken

Finland

Frankrijk

1. Wijzigingen van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen PB C 258 van 9.9.2000, blz. 5
2. Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot 

wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid
in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven

PB L 193 van 29.7.2000, blz. 75

3. Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve
van het milieu

Besluit van de Commissie 
van 20 december 2000

4. Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector PB C 28 van 1.2.2000, blz. 2
5. Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 

betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-
Verdrag op de minimis-steun

PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30

6. Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-
Verdrag op opleidingssteun

PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20

7. Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-
Verdrag op kleine en middelgrote ondernemingen

PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33

8. Diensten van algemeen belang — Mededeling van de Commissie PB C 17 van 19.1.2001, blz. 4
9. Communautaire richtsnoeren voor staatssteun ter bevordering

van de in bijlage I bij het Verdrag opgenomen producten
en sommige soortgelijke producten

Besluit van de Commissie 
van 6 juni 2001

N 403/1999 29.3.2000 Richtsnoeren voor de deelneming in ondernemingen door 
Wirtschaftsservice Burgenland Aktiengesellschaft

PB C 266 van 16.9.2000

N 222/2000 21.12.2000 Milieusteun ten behoeve van Lagerplatz Kapler

N 41/1999 3.5.2000 Wijziging van een regeling inzake een forfaitair tarief voor 
belastingen voor in het buitenland aangeworven deskundigen

PB C 284 van 7.10.2000

N 416/1999 20.9.2000 Elektriciteitshervorming PB C 354 van 9.12.2000

N 746c/1999 30.5.2000 Steun voor de bedrijfswet 2000-2006 — Onderzoek en 
ontwikkeling

PB C 315 van 4.11.2000

N 286/2000 2.10.2000 Uitbreiding van het interventiebereik van Sofirem tot het 
arbeidsmarktgebied Castres-Mazamet (Tarn) en het kanton 
Graulhet (Tarn)

PB C 354 van 9.12.2000
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Duitsland

Ierland

Zweden

Verenigd Koninkrijk

2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
heeft verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het 
EG-Verdrag of artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS te hebben ingeleid

Oostenrijk

N 714/1999 4.10.2000 Ganzliner Beschichtungspulver GmbH
N 258/2000 21.12.2000 Recreatiebad Dorsten

N 172/2000 4.10.2000 Regeling voor een start- en risicokapitaalfonds PB C 37 van 3.2.2001

N 672/1999 3.5.2000 Belastingverlaging voor buitenlandse deskundigen PB C 284 van 7.10.2000

N 657/1999 6.12.2000 Bedrijfsinfrastructuurontwikkeling

N 548/1999 21.1.2000 Steun voor maatregelen op het gebied van 
afvalwaterzuivering

PB C 148 van 27.5.2000

N 300/1999 14.2.2000 Regeling ter bevordering van het toerisme (TOP) 
2000-2006

PB C 162 van 10.6.2000

Niederösterreich N 751/1999 28.2.2000 Staatssteun van de deelstaat Niederösterreich ten 
behoeve van de economie 2000-2006: sector O&O

PB C 121 van 29.4.2000

Oberösterreich N 595/1999 7.3.2000 Programma voor toerisme-impulsen 2000-2006 PB C 232 van 12.8.2000
Oberösterreich N 616/1999 10.3.2000 Programma voor economische impulsen

2000-2006
PB C 293 van 14.10.2000

N 403/1999 29.3.2000 Richtsnoeren voor de deelneming in 
ondernemingen door Wirtschaftsservice 
Burgenland Aktiengesellschaft

PB C 266 van 16.9.2000

N 525/1999 30.5.2000 Regionalesteunkaarten PB C 284 van 7.10.2000
N 359/1999 31.5.2000 ERP-programma voor groei en technologie, deel 

1c: kleine en middelgrote ondernemingen — 
Regionaal — Groeiprogramma

PB C 52 van 17.2.2001

N 450/1999 31.5.2000 Verlenging en wijziging van de richtsnoeren 
voor de regionale innovatiepremie in de periode 
2000-2006

PB C 284 van 7.10.2000

Niederösterreich N 474/1999 13.6.2000 Richtsnoeren voor economische ontwikkeling in 
Niederösterreich in het kader van het doelstelling 
2-programma 2000-2006/punt B, richtlijnen voor 
de ondersteuning van marktontwikkeling

N 701/1999 3.7.2000 Werkgelegenheidssteun (AMFG) PB C 284 van 7.10.2000
Stiermarken N 703/1999 7.7.2000 Innovaties op het gebied van toerisme PB C 284 van 7.10.2000

N 128/2000 26.7.2000 Onderzoeksproject ÖAW, IMBA/IMP, 
Boehringer

PB C 322 van 11.11.2000

N 23/2000 28.7.2000 § 51A AMFG: steun voor 
herstructureringsmaatregelen

PB C 284 van 7.10.2000

Stiermarken N 591/1999 28.7.2000 O&O-steun PB C 322 van 11.11.2000
Deelstaat Salzburg N 275/2000 11.9.2000 Doelstelling 2-programma PB C 328 van 18.11.2000

N 14/2000 20.9.2000 Milieusteun voor Donau Chemie AG PB C 354 van 9.12.2000
N 810/1999 26.9.2000 KMO-kredietregeling PB C 354 van 9.12.2000
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België

Denemarken

Finland

Niederösterreich N 476/1999 4.10.2000 Bevordering van de economie krachtens het 
doelstelling 2-programma voor 2000-2006 — 
Prioriteit D — Richtsnoeren voor 
bedrijfslocaties, startende ondernemingen en 
structurele verbeteringen

Tirol N 117/2000 15.11.2000 Regeling voor regionale planning 2000-2006 PB C 19 van 20.1.2001
N 669/2000 7.12.2000 Milieusteunregeling PB C 44 van 10.2.2001

Stiermarken N 510/2000 21.12.2000 Richtsnoeren voor economische steun
Niederösterreich N 475/1999 21.12.2000 Richtsnoeren voor economische ontwikkeling in 

het kader van het doelstelling 2-programma 
2000-2006/punt C, richtlijnen voor de 
bevordering van de samenwerking

N 57/1999 17.3.2000 Vlaams besluit betreffende innovatieopleidingen
N 40/1999 3.7.2000 Maatregelen in de sector ecologie PB C 284 van 7.10.2000
NN 139/1998 12.7.2000 Steun voor onderzoek en ontwikkeling ten 

behoeve van Sidmar, EGKS-staal
PB C 272 van 23.9.2000

N 799/1999 20.9.2000 Regionalesteunkaart voor België (2000-2006) PB C 37 van 3.2.2001
Wallonië N 226/2000 18.10.2000 Regionale steunregeling van de wet van 

30 december 1970 op de economische expansie 
PB C 37 van 3.2.2001

N 799/1999 18.10.2000 Regionalesteunkaart voor België (2000-2006) PB C 37 van 3.2.2001
N 234/2000 31.10.2000 Steun voor industriële investeringen en diensten PB C 44 van 10.2.2001
N 518/2000 31.10.2000 O&O-steun voor ALZ NV, EGKS-staal PB C 44 van 10.2.2001

Henegouwen N 198/2000 15.11.2000 Retech (afbouwen doelstelling 1 Henegouwen)
Vlaanderen N 715/2000 21.12.2000 Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen

in regionale steungebieden (expansiewet van 
30 december 1970, Vlaanderen)

N 712/2000 21.12.2000 Zachte steun voor advisering, opleiding en 
studies

N 704/1999 28.1.2000 Aanpassing van het groenebelastingenpakket III PB C 148 van 27.5.2000
N 653/1999 29.3.2000 CO2-quota PB C 322 van 11.11.2000
N 808/1999 11.4.2000 Steunregeling voor regionale ontwikkeling PB C 266 van 16.9.2000

N 573/1999 1.3.2000 Rentesubsidie voor leningen
voor de aankoop van schepen

PB C 162 van 10.6.2000

N 60/2000 1.3.2000 Wijziging van de intensiteiten
van de regionalesteunkaart 2000-2006

PB C 134 van 13.5.2000

N 734/1999 11.4.2000 Verlenging van het rente-egalisatiestelsel van 
officieel ondersteunde scheepskredieten

PB C 184 van 1.7.2000

N 746b/1999 30.5.2000 Steun voor de bedrijfswet 2000-2006
— Verhuur

PB C 315 van 4.11.2000

N 746a/1999 30.5.2000 Steun voor de bedrijfswet 2000-2006
— Investeringen

PB C 315 van 4.11.2000

N 821/1999 20.6.2000 Aland — Steun voor investeringen
in vaste activa

PB C 284 van 7.10.2000

N 53/2000 11.8.2000 Steunregeling voor het vervoer PB C 354 van 9.12.2000
N 262/2000 18.9.2000 Opleidingssteun in Aland PB C 328 van 18.11.2000
N 125/2000 20.9.2000 Steun voor de bedrijfswet — Steun voor een 

onroerendgoedmaatschappij of een gemeente
N 531/2000 4.10.2000 Contractgebonden exploitatiesteun voor de 

scheepsbouw
PB C 44 van 10.2.2001
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Frankrijk
N 706/1999 4.1.2000 Ontwikkelingsfonds voor KMO’s (FDPMI) PB C 40 van 12.2.2000
N 662/1999 4.1.2000 FRAC (kort) — Steun voor kortlopende 

adviesdiensten
PB C 40 van 12.2.2000

N 2/1999 4.1.2000 FRAC: werkgelegenheidssteun voor 
kaderpersoneel en extern advies

PB C 40 van 12.2.2000

N 642/1999 21.1.2000 Begrotingsmiddelen voor het technisch 
papiercentrum en voor de Association Forêt 
Cellulose

PB C 55 van 26.2.2000

N 641/1999 21.1.2000 Begrotingsmiddelen voor het technisch 
gieterijcentrum

PB C 55 van 26.2.2000

N 645/1999 21.1.2000 Begrotingsmiddelen voor de technische centra 
(ITF, CETIH, CTTN) en de verlenging van de 
parafiscale heffing voor de kledingindustrie

PB C 55 van 26.2.2000

N 644/1999 21.1.2000 Begrotingsmiddelen voor de technische centra 
(CTBA en CETIM) en de verlenging van de 
parafiscale heffing op meubelproducten

PB C 55 van 26.2.2000

N 643/1999 21.1.2000 Begrotingsmiddel voor het Iterg
(instituut voor vetten)

PB C 55 van 26.2.2000

N 778/1999 7.2.2000 Omschakelingsmaatschappij SODIE 
(maatschappij voor de ontwikkeling van het 
bedrijfsleven en de werkgelegenheid)

N 45/2000 1.3.2000 Regionalesteunkaarten 2000-2006 PB C 110 van 15.4.2000
NN 63/1999 1.3.2000 Tolvrije stadszone Grigny-Viry-Chatillon PB C 110 van 15.4.2000
N 528a/1999 10.3.2000 Regeling voor buitengewone afschrijving van 

gebouwen voor industrieel en commercieel 
gebruik (KMO’s)

PB C 217 van 10.3.2000

N 818/1999 29.3.2000 Voornemen voor een besluit tot wijziging van het 
tarief van de parafiscale heffing op theater- en 
variétévoorstellingen

PB C 217 van 29.7.2000

N 73/2000 11.4.2000 ITEA-programma Eureka 2023 PB C 284 van 7.10.2000
N 640/1999 3.5.2000 Steun voor de scholing van werknemers van 

Disneyland Parijs (Eurodisney S.C.A.)
PB C 284 van 7.10.2000

N 112/2000 13.6.2000 Ontwikkelingsfonds voor KMO’s (FDPMI) PB C 284 van 7.10.2000
N 782b/1999 28.6.2000 Regeling voor ruimtelijkeordeningspremie — 

Dienstverlening aan het bedrijfsleven
PB C 354 van 9.12.2000

N 782c/1999 28.6.2000 Regeling voor ruimtelijkeordeningspremie — 
Werkgelegenheid in de tertiaire sector

PB C 354 van 9.12.2000

N 782a/1999 28.6.2000 Regeling voor ruimtelijkeordeningspremie — 
Industrie

PB C 354 van 9.12.2000

N 782d/1999 28.6.2000 Regeling voor ruimtelijkeordeningspremie — 
O&O tertiaire sector

PB C 354 van 9.12.2000

N 753/1999 28.6.2000 Bevordering van de opleiding (EDDF) PB C 284 van 7.10.2000
N 291/2000 26.7.2000 Steun voor Interpane/Pilkington PB C 293 van 14.10.2000
N 450/2000 18.9.2000 Wijziging van het garantiefonds overzeese 

departementen
N 516/2000 19.9.2000 Parafiscale heffing op producten van beton en 

terracotta
PB C 322 van 11.11.2000

N 496/2000 20.9.2000 Parafiscale heffingen in de klokken- en 
juweliersindustrie

PB C 322 van 11.11.2000

N 472/2000 25.9.2000 Ongewijzigde verlenging van de parafiscale 
heffingen in de leersector

PB C 322 van 11.11.2000

NN 62/2000 4.10.2000 Tijdelijke steunregeling voor bedrijven
die het slachtoffer zijn van noodweer
en olievlekken

PB C 380 van 30.12.2000

N 503/2000 16.10.2000 Steunregeling voor de 
omschakelingsmaatschappij SODIE ingevolge de 
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen

N 443/2000 17.10.2000 Regionale werkgelegenheidspremie
Guyana N 628/2000 13.11.2000 Tien steunregelingen voor kleine en 

microbedrijven in de regio Guyana
PB C 37 van 3.2.2001
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Duitsland

Guyana N 402/2000 13.11.2000 Guyana 2000-2006 — Vestigingsfonds PB C 37 van 3.2.2001
La Réunion N 318/2000 27.11.2000 La Réunion 2000-2006 — Erkende hotels en 

restaurants
La Réunion N 317/2000 27.11.2000 La Réunion 2000-2006 — Producten in verband 

met toeristische activiteiten
PB C 37 van 3.2.2001

N 116/2000 13.12.2000 Steun voor het beheer van gemeentelijk afval en 
bedrijfsafval

N 114/2000 13.12.2000 Steun voor het beheer van hernieuwbare 
energiebronnen

N 327/2000 22.12.2000 Aanmelding van de steunregelingen als genoemd 
in het EPD van de regio La Réunion

N 328/2000 22.12.2000 La Réunion 2000-2006 — Regionale 
werkgelegenheidspremie

N 309/2000 22.12.2000 Aanmelding van de steunregelingen als genoemd 
in het EPD van de regio La Réunion

N 115/2000 22.12.2000 Steun voor rationeel energiegebruik

N 283/1999 18.1.2000 Ontwikkelingshulp voor Indonesië voor de bouw 
van twee passagiersveerboten

PB C 142 van 20.5.2000

NN 19/1998 18.1.2000 Steun ten behoeve van Bau Union Ost Groep PB C 121 van 29.4.2000
N 626/1999 21.1.2000 Programma van de deelstaat Brandenburg voor 

uitstootbeperking en milieubescherming 
(verlenging)

N 214/1999 21.1.2000 Technologiebeheerprogramma — 
Indienstneming van innovatieassistenten (Einsatz 
von Innovationsassistenten) Tempo 4

PB C 55 van 26.2.2000

N 429/1999 21.1.2000 Multimedia-O&O-programma PB C 148 van 27.5.2000
N 666/1999 2.2.2000 Beiers regionaal steunprogramma voor KMO’s PB C 148 van 27.5.2000
N 94/1998 2.2.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Duitsland; 

Vergleichsvereinbarung 
N 271/1999 14.2.2000 Richtlijnen van de deelstaat Thüringen voor de 

sanering en omschakeling van industrieterreinen 
(saneringsfonds)

PB C 354 van 9.12.2000

N 625/1999 15.2.2000 Voortzetting van de milieubelastinghervorming 
— EGKS- staalindustrie

PB C 134 van 13.5.2000

N 575a/1999 15.2.2000 Voortzetting van de milieubelastinghervorming PB C 322 van 11.11.2000
N 743/1999 1.3.2000 Mobiliteit en grondverkeer PB C 232 van 12.8.2000
N 443/1999 1.3.2000 O&O-steun voor „Institut für solare 

Technologien GmbH”
PB C 232 van 12.8.2000

N 406/1999 1.3.2000 Delon Filament GmbH PB C 134 van 13.5.2000
N 379/1999 1.3.2000 Rationeel gebruik van energie en van duurzame 

energiebronnen — Regeling, deel „Algehele 
bevordering”

PB C 232 van 12.8.2000

N 533/1999 10.3.2000 Richtsnoeren inzake de bevordering van 
innovatieproefprojecten voor het gebruik van 
zonne-energie

N 707/1999 10.3.2000 Bevordering van de deelname van KMO’s in de 
nieuwe deelstaten (inclusief Oost-Berlijn) aan 
beurzen en tentoonstellingen

PB C 148 van 27.5.2000

NN 90/1998 14.3.2000 Steun ten behoeve van Armaturen Technik 
Magdeburg GmbH (ATM)

PB C 121 van 29.4.2000

N 542/1999 17.3.2000 O&O-samenwerkingsprogramma
en proefinstallaties

PB C 232 van 12.8.2000

N 217/1999 17.3.2000 Technologiebeheerprogramma Saksen-Anhalt 
(Tempo 6 — Technologiegründerzentren, TGZ)

PB C 210 van 22.7.2000

N 531/1999 24.3.2000 Richtsnoeren voor hernieuwbare energie PB C 232 van 12.8.2000
N 327/1999 24.3.2000 Programma van de deelstaat Thüringen ter 

bevordering van de O&O-activiteiten van 
ondernemingen

PB C 266 van 16.9.2000
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N 631/1999 29.3.2000 Ontwikkelingshulp ten behoeve van de Filipijnen 
— Bouw van twee reddingsboten

PB C 232 van 12.8.2000

N 700/1999 11.4.2000 Steun voor Bremerhavener Dockbetriebs GmbH 
— Bredo

PB C 232 van 12.8.2000

N 543/1999 11.4.2000 Programma inzake investeringssteun voor 
KMO’s

PB C 293 van 14.10.2000

N 127/2000 14.4.2000 Integratiebijstand Bremen PB C 202 van 15.7.2000
N 709/1999 19.4.2000 Verlenging van de regeling van de deelstaat 

Thüringen ten behoeve van rationeel 
energiegebruik

PB C 266 van 16.9.2000

N 809/1999 28.4.2000 Innovatieregeling PB C 232 van 12.8.2000
N 712/1999 28.4.2000 O&O-programma „Bouwen en wonen” PB C 272 van 23.9.2000
N 540/1999 28.4.2000 Beierse regeling voor technologiesteun PB C 232 van 12.8.2000
N 94/1998 3.5.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Duitsland; 

Vergleichsvereinbarung 
N 759/1999 3.5.2000 Steunprogramma voor hernieuwbare energie, 

Rijnland-Palts
PB C 272 van 23.9.2000

N 167/2000 5.5.2000 Programma voor de technologie van 
microsystemen: verhoging van de begroting

PB C 284 van 7.10.2000

N 35/2000 16.5.2000 Steun ten behoeve van Sächsische Faserwerke 
Pirna AG

PB C 278 van 30.9.2000

N 18/2000 16.5.2000 Financiële maatregelen van de BvS en de 
deelstaat Thüringen ten behoeve van Thüringer 
Pianoforte GmbH

PB C 258 van 9.9.2000

N 480/1999 16.5.2000 O&O-steun voor Applikationszentrum Srahl e.V. PB C 258 van 9.9.2000
N 744/1999 26.5.2000 Starterssteun voor technologie-intensieve 

ondernemingen
PB C 293 van 14.10.2000

NN 164/1999 30.5.2000 Steun ten behoeve van EBAWE Anlagetechnik 
GmbH, Eilenburg — Saksen

PB C 310 van 28.10.2000

N 762/1999 31.5.2000 Steun voor maatregelen op het gebied van 
afvalwaterzuivering (Nedersaksen)

PB C 284 van 7.10.2000

N 110/2000 13.6.2000 Steun voor de scheepsbouw 2000 PB C 272 van 23.9.2000
N 740/1999 20.6.2000 Verlenging en wijziging van de richtsnoer van de 

deelstaat Saksen-Anhalt inzake steun ter 
bevordering van de deelname van KMO’s aan 
beurzen en tentoonstellingen

N 17/2000 28.6.2000 Steun ten behoeve van ORWO Media GmbH, 
Saksen-Anhalt

PB C 278 van 30.9.2000

N 209/1999 28.6.2000 28e kaderplan van de gemeenschappelijke taak PB C 284 van 7.10.2000
N 22/2000 12.7.2000 Steun ten behoeve van Homatec Industrietechnik 

GmbH
N 16/2000 12.7.2000 Steun ten behoeve van Filmotec GmbH, Saksen-

Anhalt
PB C 315 van 4.11.2000

N 750/1999 12.7.2000 BASF Schwarzheide GmbH PB C 380 van 30.12.2000
NN 14/1998 12.7.2000 Steun ten behoeve van Berlin Cosmetiks GmbH 

& Co.KG
PB C 310 van 28.10.2000

N 54/2000 26.7.2000 Verlaging van de rentetarieven voor verhuur PB C 278 van 30.9.2000
NN 35/2000 26.7.2000 Programma van de deelstaat Thüringen ten 

behoeve van de indienstneming van personen die 
met bijzondere moeilijkheden te kampen hebben

PB C 272 van 23.9.2000

N 665/1999 28.7.2000 Rationeel energiegebruik PB C 284 van 7.10.2000
N 539/1999 28.7.2000 Innovatiefonds — Nieuwe markten en producten PB C 52 van 17.2.2001
N 166/2000 18.9.2000 Programma voor materiële technologiesteun PB C 354 van 9.12.2000
N 651/1999 25.9.2000 Investeringsprogramma voor het ERP-fonds — 

Steunzones
PB C 354 van 9.12.2000

N 768/1999 4.10.2000 Ondersteuning van innovatienetwerken PB C 380 van 30.12.2000
NN 5/2000 11.10.2000 Steun ten behoeve van Mesacon Messelektronik 

GmbH — MMED, Dresden
PB C 37 van 3.2.2001

N 668/1999 17.10.2000 Steun voor het gebruik van hernieuwbare energie PB C 362 van 16.12.2000



STAATSSTEUN 291

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Griekenland

Ierland

Italië

N 594/2000 18.10.2000 O&O-steun voor Saarstahl AG, EGKS-staal PB C 44 van 10.2.2001
N 482/2000 31.10.2000 Staatssteun ter stimulering van O&O in de sector 

medische technologie „Leitprojekte 
Medizintechnik”

PB C 362 van 16.12.2000

NN 4/2000 31.10.2000 Staatssteun ten behoeve van Schiffsanlagenbau 
Barth GmbH

NN 91/1999 31.10.2000 Steun ten behoeve van Projektierung und 
Anlagenbau GmbH, Bautzen (PAB)

PB C 44 van 10.2.2001

N 306/2000 5.11.2000 Initiatief voor ecologische waterbouw Noord-
Rijnland-Westfalen

PB C 380 van 30.12.2000

N 351/2000 13.11.2000 Beiers KMO-kredietprogramma PB C 19 van 20.1.2001
N 343/2000 15.11.2000 O&O-programma „Nieuwe media in het 

onderwijs”
PB C 19 van 20.1.2001

N 156/2000 15.11.2000 Zeevaart en mariene technologie in de 21e eeuw PB C 37 van 3.2.2001
N 132/2000 15.11.2000 Werk en technologie, Freie Hansestadt Bremen PB C 19 van 20.1.2001
N 555/2000 22.11.2000 Tijdelijke belastingvrijstelling voor bepaalde 

warmtekrachtcentrales in het kader van de 
voortzetting van de milieubelastinghervorming in 
Duitsland

PB C 37 van 3.2.2001

N 805/1999 29.11.2000 Milieuhulpprogramma PB C 52 van 17.2.2001
N 667/2000 13.12.2000 Steun van de stad Hamburg voor KMO’s die van 

bijzonder belang zijn voor het economische en 
arbeidsmarktbeleid

PB C 44 van 10.2.2001

N 341/2000 13.12.2000 Federaal O&O-programma „Innoregio” ten 
behoeve van de nieuwe Oost-Duitse deelstaten

N 79/2000 13.12.2000 Steunregeling voor de media, Hamburg PB C 44 van 10.2.2001
N 542/2000 21.12.2000 Scheepsbouw — Ontwikkelingshulp voor 

Vietnam
N 371/2000 21.12.2000 Economisch relevante innovaties

N 553/1999 26.7.2000 Steun voor Glaverbel (vlak glas) PB C 380 van 30.12.2000

N 324/1999 11.4.2000 Western Investment Fund
N 109/2000 14.4.2000 Subsidieregeling voor opleidingen PB C 266 van 16.9.2000
N 237/2000 28.6.2000 Wijziging van de op belastingprikkels 

gebaseerde regeling voor investeringen in 
filmproductie

N 279/2000 1.8.2000 Steunregeling voor opleidingen PB C 266 van 16.9.2000
N 278/2000 4.8.2000 Programma voor opleidingsnetwerken PB C 266 van 16.9.2000
N 479/2000 18.9.2000 Deelname aan handelsbeurzen door KMO’s PB C 354 van 9.12.2000
N 477/2000 18.9.2000 Adviesdiensten voor KMO’s PB C 354 van 9.12.2000
N 636/2000 21.12.2000 RTI-initiatief

N 307/1999 4.1.2000 Steun ten behoeve van KMO-investeringen op 
het gebied van toerisme

PB C 40 van 12.2.2000

N 205/1999 14.1.2000 DDL nr. 460: steun ten behoeve van het toerisme PB C 94 van 1.4.2000
N 3/2000 2.2.2000 Werkgelegenheidssteun: organisatie van de 

arbeidstijd
PB C 94 van 1.4.2000

N 583/1999 2.2.2000 Steun ten behoeve van Benfil Srl (multisectorale 
kaderregeling)

PB C 293 van 14.10.2000

N 144/1999 2.2.2000 Milieusteun voor Servola SpA PB C 121 van 29.4.2000
N 601/1999 28.2.2000 Maatregelen ten behoeve van O&O-wijzigingen 

op wet L.R. 84/93 Valle d’Aosta
PB C 148 van 27.5.2000
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N 541/1999 1.3.2000 Steunprogramma voor de regio Campanië ten 
behoeve van KMO’s in de commerciële en 
toeristische sector

PB C 110 van 15.4.2000

N 132/1999 1.3.2000 Kapitaalinjectie in „Parco Navi SpA” door 
Sviluppo Italia (voormalig GEPI SpA) voor de 
ontwikkeling van een oceanologisch en 
recreatiepark

PB C 162 van 10.6.2000

N 634a/1999 29.3.2000 Maatregelen ten behoeve van de reconversie van 
de mijngebieden: subsidies ten gunste van KMO’s

PB C 184 van 1.7.2000

N 787/1999 11.4.2000 Staatssteun ten behoeve van Nuove Industrie 
Molisane SRLU

PB C 190 van 8.7.2000

N 784/1999 11.4.2000 Verhoging van de begroting voor de noodhulp 
ten behoeve van de gebieden die door de 
aardbeving van 1997 zijn getroffen

PB C 266 van 16.9.2000

N 557/1999 11.4.2000 Regionale investeringssteun ten behoeve van de 
scheepswerf Rodriquez C.N.

PB C 354 van 9.12.2000

NN 91/1998 11.4.2000 Noodmaatregelen voor het veilig maken van de 
gebieden in de regio Napels die te kampen 
hebben met rampzalige verzakkingen

PB C 184 van 1.7.2000

N 42/2000 28.4.2000 Maatregelen ten behoeve van de economie en ter 
ondersteuning van het lokale ondernemerschap 
(Trento)

PB C 272 van 23.9.2000

N 716/1999 16.5.2000 Regionale investeringssteun ten behoeve van de 
constructie- en scheepsbouwonderneming 
Palumbo SpA

PB C 232 van 12.8.2000

N 763/1999 26.5.2000 Regio Umbrië — Steun ten behoeve van het 
toerisme, wijzigingen op wet L.R. 33/94

N 536/1998 31.5.2000 Provincia Autonoma di Trento (PAT) — 
Provinciewet nr. 175 — Bepalingen betreffende 
de ontwikkeling van de bergstreken en urgente 
maatregelen voor de landbouw

N 31/2000 20.6.2000 Friuli-Venezia-Giulia: steun voor horizontale 
doelstellingen

PB C 19 van 20.1.2001

N 238/2000 3.7.2000 Werkgelegenheidssteun: organisatie van de 
arbeidstijd — Verlenging van de regeling

PB C 266 van 16.9.2000

N 737/1999 12.7.2000 Steun voor Cotonificio Capitanata PB C 293 van 14.10.2000
N 715/1999 12.7.2000 Wet nr. 488/92 betreffende maatregelen ten 

behoeve van productieactiviteiten in minder 
bevoorrechte regio’s

PB C 278 van 30.9.2000

N 233/2000 26.7.2000 Deelneming van de regio Emilia-Romagna
in het kapitaal van de SpA’s — Terme
di Castrocaro SpA

PB C 380 van 30.12.2000

N 173/2000 26.7.2000 Steun ten behoeve van industriële en 
precommerciële O&O en algemene 
opleidingsmaatregelen

PB C 310 van 28.10.2000

N 785/1999 26.7.2000 Steun voor „Villa Romana Srl” voor een 
hotelvoorzieningenproject

PB C 328 van 18.11.2000

N 93/2000 1.8.2000 Steun voor het toerisme (Lombardije) PB C 315 van 4.11.2000
N 330/2000 18.9.2000 LR 45/96 — Misure di politica regionale del 

lavoro — Werkgelegenheidssteun — Emilia-
Romagna

PB C 354 van 9.12.2000

N 354/1999 25.9.2000 Herfinancieringswet nr. 221/90 ten behoeve van 
de reconversie in de mijnsector

PB C 354 van 9.12.2000

N 236a/2000 4.10.2000 Maatregelen ten behoeve van de regularisering 
van de informele economie

PB C 44 van 10.2.2001

N 433/2000 29.11.2000 Steun ten behoeve van noodplannen in geval van 
natuurrampen (Valle d’Aosta)

N 815b/1999 13.12.2000 Investeringsfonds Piemonte — Campo di 
intervento 2

PB C 44 van 10.2.2001

N 502/2000 21.12.2000 Investeringssteun voor 
scheepvaartondernemingen

N 445/2000 21.12.2000 Nieuwe regelgeving voor het FIT (Fondo 
speciale rotativo per la ricerca tecnologica)
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Luxemburg

Nederland

Portugal

N 793b/1999 19.7.2000 Regionale steunregeling voor economische 
ontwikkeling

PB C 278 van 30.9.2000

N 793a/1999 19.7.2000 Regionalesteunkaart 2000-2006 PB C 266 van 16.9.2000

N 663/1999 14.1.2000 Verhoging van de begroting voor de 
subsidieregeling voor de energievoorziening in 
non-profit- en speciale sectoren

PB C 46 van 19.2.2000

N 260/1999 14.1.2000 Milieutechnologieregeling PB C 46 van 19.2.2000
N 230/1999 20.1.2000 O&O-programma voor bodemverontreiniging, 

bodembescherming en bodemkwaliteitsbeheer
PB C 148 van 27.5.2000

N 578/1999 2.2.2000 Demonstratieproject windmolenpark aan de kust PB C 148 van 27.5.2000
N 151/2000 11.4.2000 Steunregelingen voor de scheepsbouw 2000 PB C 184 van 1.7.2000
N 85/2000 11.4.2000 ITEA-programma (Eureka 2023) PB C 272 van 23.9.2000
N 444/1999 11.4.2000 Houttechnologieregeling PB C 272 van 23.9.2000
N 729/1999 5.5.2000 Steunstatuut provincie Limburg, lid 4.3
N 648/1999 20.6.2000 Milieu-investeringsaftrek PB C 284 van 7.10.2000
N 637/1999 20.6.2000 Financiering van de Stichting Nationaal Initiatief 

Duurzame Ontwikkeling (NIDO)
PB C 284 van 7.10.2000

N 228/2000 12.7.2000 Regionalesteunkaart 2000-2006 PB C 266 van 16.9.2000
N 764/1999 26.7.2000 Investeringspremieregeling Noord-Nederland 

2000 (decentrale IPR)
PB C 272 van 23.9.2000

N 549/1999 26.7.2000 Regionale investeringsprojecten 2000
(IPR 2000-2006)

PB C 272 van 23.9.2000

N 304/2000 7.8.2000 CO2-reductieplan PB C 328 van 18.11.2000
N 801/1999 25.9.2000 O&O-programma van de Stichting 

Expertisenetwerk voor Meervoudig 
Ruimtegebruik

PB C 354 van 9.12.2000

N 456/2000 15.11.2000 Regeling voor telecommunicatietechnologie
N 422/1998 15.11.2000 POPM-regeling voor ontwikkelingslanden — 

Regeling voor deelnemende bedrijven
N 654/2000 13.12.2000 Verhoging van de begroting voor de 

subsidieregeling voor de energievoorziening in 
de non-profit- en speciale sectoren

NN 30a/2000 21.12.2000 Belastingverhogingen in relatie tot de 
spoelwatervrijstelling, de vrijstelling voor 
residuen die bij het ontinkten ontstaan, het 
nultarief voor groene stroom en de vrijstelling 
voor afvalverbrandingsinstallaties

N 212/1999 21.12.2000 Vrije afschrijvingsregeling voor aangewezen 
gebieden (1999)

N 8/2000 7.3.2000 Verlenging van de steunregeling voor de 
modernisering van ondernemingen (SIRME)

PB C 121 van 29.4.2000

N 555/1999 14.3.2000 Fiscale steunregeling voor investeringen in de 
regio Madeira

PB C 266 van 16.9.2000

N 96/2000 28.6.2000 Regeling voor belastingverlagingen ten behoeve 
van investeringen in Madeira

PB C 266 van 16.9.2000

N 102/2000 12.7.2000 Privatisering van Galp PB C 3 van 6.1.2001
N 124/2000 26.7.2000 Regionale toerismeprogramma’s (PITER) PB C 272 van 23.9.2000
N 89/2000 26.7.2000 Strategische steunregelingen ten behoeve van 

toeristische producten (Protur)
PB C 266 van 16.9.2000

N 667/1999 26.7.2000 Maatregel 1.2 van het operationele programma 
voor economie

PB C 266 van 16.9.2000

N 55/2000 1.8.2000 Fiscale regeling voor Madeira PB C 266 van 16.9.2000
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Spanje

N 820/1999 1.8.2000 Steunregeling voor de promotie van regionale 
producten — Azoren

PB C 266 van 16.9.2000

N 817/1999 1.8.2000 Steunregeling voor het vervoer van regionale 
producten — Azoren

PB C 266 van 16.9.2000

N 219/2000 18.9.2000 Steun voor het gebruik van het energiepotentieel PB C 328 van 18.11.2000
N 457/2000 31.10.2000 Mobilisatieprojecten voor technologische 

ontwikkeling
PB C 37 van 3.2.2001

N 478/2000 27.11.2000 Maatregel 2.3 van het operationele programma 
voor wetenschap, technologie en innovatie

PB C 19 van 20.1.2001

N 440/2000 21.12.2000 Investeringssteun voor Exporplas, synthetische 
vezels

N 731/1999 18.1.2000 Scheepsbouw — Steunregeling voor 
scheepsfinanciering 2000

PB C 94 van 1.4.2000

N 708/1998 18.1.2000 Regeling voor fiscale exploitatiesteun: speciale 
economische zone

PB C 121 van 29.4.2000

N 498/1999 2.2.2000 Aval Rio Tinto Minera Sal PB C 94 van 1.4.2000
N 11/2000 15.2.2000 Technologisch plan voor automaterialen en -

onderdelen
PB C 202 van 14.7.2000

N 538/1999 1.3.2000 Regionale steunregeling voor onderzoek en 
ontwikkeling

PB C 184 van 1.7.2000

N 442/1999 1.3.2000 Steunregeling voor investeringen en voor 
onderzoek en ontwikkeling

PB C 121 van 29.4.2000

N 789/1999 14.3.2000 Plan voor technologische informatie in de 
textielsector

PB C 293 van 14.10.2000

N 676/1999 14.3.2000 Technologisch plan voor de spoorwegen PB C 272 van 23.9.2000
N 56/2000 24.3.2000 Steun voor opleiding en bevordering van de 

werkgelegenheid (La Rioja)
PB C 202 van 15.7.2000

NN 160/1999 29.3.2000 Programma van de regio Alava voor de 
bevordering van opleidingen in ondernemingen

PB C 134 van 13.5.2000

N 635/1999 29.3.2000 Steun voor de energiesector (Valencia) PB C 272 van 23.9.2000
N 632/1999 29.3.2000 Regionale steunregeling voor investeringen, voor 

onderzoek en ontwikkeling en ten behoeve van 
het concurrentievermogen

PB C 184 van 1.7.2000

N 437/1999 29.3.2000 Regionale steunregeling voor het onderzoek 
„Technologische stimulansen voor 
ondernemingen”

PB C 184 van 1.7.2000

N 13/2000 7.4.2000 Steun voor KMO’s (Aragon) PB C 217 van 29.7.2000
N 800/1999 11.4.2000 Regionale steunregeling voor beroepsopleiding PB C 184 van 1.7.2000
N 773/1999 11.4.2000 Regionalesteunkaart voor de periode 2000-2006 PB C 184 van 1.7.2000
N 654/1999 11.4.2000 Steunregeling voor werkgelegenheid PB C 184 van 1.7.2000
N 596/1999 11.4.2000 Regionale steunregeling voor technologische 

opleiding, onderzoek en innovatie
PB C 184 van 1.7.2000

N 141/2000 3.5.2000 Investerings- en werkgelegenheidssteun 
(Navarra)

PB C 284 van 7.10.2000

N 698/1999 3.5.2000 Steunregeling voor werkgelegenheid
(uitvoering van de communautaire 
werkgelegenheidsrichtsnoeren)

PB C 184 van 1.7.2000

N 697/1999 3.5.2000 Steunregeling voor werkgelegenheid
(uitvoering van de communautaire 
werkgelegenheidsrichtsnoeren)

PB C 184 van 1.7.2000

N 693/1999 3.5.2000 Steunregeling voor werkgelegenheid
(uitvoering van de communautaire 
werkgelegenheidsrichtsnoeren)

PB C 184 van 1.7.2000

N 75/2000 16.5.2000 Regionale steunregeling voor investeringen 
(Asturias)

PB C 293 van 14.10.2000

N 728/1999 16.5.2000 Regionale steunregeling voor extern advies, 
opleiding en werkgelegenheid ten behoeve
van KMO’s

PB C 272 van 23.9.2000
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N 727/1999 16.5.2000 Regionale steunregeling voor onderzoek en 
ontwikkeling

PB C 272 van 23.9.2000

N 726/1999 16.5.2000 Regionale steunregeling voor extern advies ten 
behoeve van KMO’s

PB C 272 van 23.9.2000

N 722/1999 16.5.2000 Regionale steunregeling voor investeringen en 
voor aan investeringen gerelateerde 
werkgelegenheid

PB C 272 van 23.9.2000

N 410/1999 16.5.2000 Regionale steunregeling voor investeringen en 
voor aan investeringen gerelateerde 
werkgelegenheid (Castilla y León)

PB C 52 van 17.2.2001

N 75/2000 24.5.2000 Regionale steunregeling voor investeringen 
(Asturias)

PB C 293 van 14.10.2000

N 70/2000 13.6.2000 Steun voor de bevordering van de 
bedrijfsveiligheid (La Rioja)

PB C 284 van 7.10.2000

N 66/2000 13.6.2000 Steun voor rationeel energiegebruik en 
hernieuwbare energie (La Rioja)

PB C 315 van 4.11.2000

N 136/2000 20.6.2000 Regionale steun — Aragon PB C 284 van 7.10.2000
N 721/1999 28.6.2000 Steun voor het in de handel brengen van 

regionale producten (Murcia)
PB C 310 van 28.10.2000

N 104/2000 3.7.2000 Steun voor O&O en innovatie — Navarra PB C 322 van 11.11.2000
N 627/1999 14.7.2000 Permanente opleidingen (Comunidad 

Valenciana)
PB C 272 van 23.9.2000

N 276/2000 26.7.2000 „Profit”-programma op wetenschappelijk-
technologisch gebied en op milieugebied 

PB C 310 van 28.10.2000

N 191/2000 26.7.2000 „Profit”-programma betreffende informatie- 
en communicatietechnologieën, 
de informatiemaatschappij en vervoer 
en ruimtelijke ordening

PB C 310 van 28.10.2000

N 223/2000 28.7.2000 Stimulans tot vernieuwing van bedrijfsleven 
en dienstverlening (IRIS) — Cantabrië

PB C 272 van 23.9.2000

N 202/2000 28.7.2000 O&O-steun voor experimentele technologieën 
en diensten betreffende kabelnetwerken

PB C 284 van 7.10.2000

N 190/2000 28.7.2000 Plan voor opleiding en arbeidsinpassing — 
Aragon

PB C 284 van 7.10.2000

N 432/2000 7.8.2000 Wijziging van Regeling nr. N135/1999 Spanje 
(technologisch plan voor de ruimtevaart II)

PB C 354 van 9.12.2000

N 430/2000 7.8.2000 Wijziging van Regeling nr. N11/2000 Spanje 
(technologisch plan voor automaterialen en -
onderdelen)

PB C 354 van 9.12.2000

N 481/2000 18.9.2000 Programma van de regio Alava voor de 
bevordering van opleidingen in ondernemingen

PB C 354 van 9.12.2000

N 411/2000 25.9.2000 Plan voor technologische ondersteuning van de 
bedrijfsveiligheid

PB C 354 van 9.12.2000

N 372/2000 25.9.2000 Steun voor toeristische en culturele activiteiten 
aan de kust (Galicië)

PB C 354 van 9.12.2000

N 216/2000 25.9.2000 Steunregeling voor het toerisme (Cantabrië) PB C 310 van 28.10.2000
N 344/2000 16.10.2000 O&O-steun voor het toerisme PB C 380 van 30.12.2000
N 658/1999 16.10.2000 Milieubescherming Generalitat Valenciana PB C 44 van 10.2.2001
N 431/2000 18.10.2000 Investeringssteun in de steungebieden van de 

gemeente Madrid
PB C 37 van 3.2.2001

N 345/2000 18.10.2000 Steun voor toeristische investeringen in het 
buitenland

N 444/2000 24.10.2000 Steunregeling ten behoeve van KMO’s uit 
de sociale economie in de regio 
Castilla-la-Mancha

PB C 44 van 10.2.2001

N 401/2000 24.10.2000 Steunregeling voor het scheppen van stabiele 
werkgelegenheid in de stad Melilla

N 293/2000 24.10.2000 Verlenging van de regionale steunregeling ten 
behoeve van het milieu (Baskenland)

PB C 37 van 3.2.2001

N 538/2000 15.11.2000 Regionale steunregeling ten behoeve van het 
milieu (Andalusië) 

PB C 37 van 3.2.2001
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Zweden

Verenigd Koninkrijk

N 676/2000 29.11.2000 Plan voor gasdistributie in kleine en middelgrote 
steden — Valencia

N 333/2000 29.11.2000 Steunregeling voor industriële ontwikkeling en 
technologische modernisering op de Canarische 
Eilanden

PB C 52 van 17.2.2001

N 738/1999 29.11.2000 Steun voor het toerisme (Comunidad Valenciana)
N 717/1999 29.11.2000 Regionale steunregeling voor investeringen, 

diversificatie en innovatie (Comunidad 
Valenciana)

N 217/2000 13.12.2000 Werkgelegenheids- en opleidingssteun in de 
regio Cantabrië

PB C 52 van 17.2.2001

N 587/2000 18.12.2000 Maatregelen ter bestrijding van verontreiniging 
(La Rioja)

N 670/2000 19.12.2000 Innovatieplan voor ondernemingen Madrid
N 735/2000 22.12.2000 Wijziging van de staatssteun voor Rockwool 

N 94/1999
PB C 44 van 10.2.2001

N 633/2000 22.12.2000 Opleidingssteun — Catalonië (2000-2006)
N 677/2000 29.12.2000 Investeringssteun (2000-2006) — Madrid
N 414/2000 29.12.2000 Gasdistributieplan — Valencia

N 685/1999 14.1.2000 Maatregelen ten behoeve van KMO’s PB C 110 van 15.4.2000
N 748/1999 2.2.2000 Steunregeling voor filmproductie en aan film 

gerelateerde activiteiten (overeenkomst 
betreffende het Zweedse filminstituut)

PB C 134 van 13.5.2000

N 639/1999 29.3.2000 Regionalesteunkaart 2000-2006 PB C 258 van 9.9.2000
N 646/1999 3.5.2000 Steunregeling voor regionale ontwikkeling PB C 266 van 16.9.2000
N 4/2000 16.5.2000 Kleinschalige elektriciteitsproductie PB C 284 van 7.10.2000
N 211/1999 26.7.2000 Almi PB C 284 van 7.10.2000
NN 72a/2000 13.12.2000 Verlenging van de regeling inzake CO2-

belastingen
N 732/2000 21.12.2000 Verlenging van milieuregelingen
NN 71/2000 21.12.2000 Verlenging van de regeling inzake CO2-

belastingen

N 342/1999 31.1.2000 Lokale autoriteiten — Bijstand voor KMO’s PB C 148 van 27.5.2000
N 802/1999 15.2.2000 O&O-belastingkrediet PB C 162 van 10.6.2000
N 470/1999 24.3.2000 Regeling voor de aanpassing van het 

brancheoverleg
PB C 272 van 23.9.2000

N 130/1999 14.4.2000 Bureaus voor regionale ontwikkeling (RDA’s) PB C 142 van 20.5.2000
N 791/1999 28.4.2000 Regeling voor bedrijfssubsidies PB C 266 van 16.9.2000
N 478/1999 5.5.2000 Programma voor onderzoek naar 

misdaadbestrijding
PB C 322 van 11.11.2000

N 705/1999 12.7.2000 Fonds hoogwaardige technologie PB C 315 van 4.11.2000
N 480/2000 26.7.2000 Motorola-halfgeleidersproject PB C 293 van 14.10.2000
N 265/2000 26.7.2000 Regionalesteunkaart 2000-2006 PB C 272 van 23.9.2000
N 786/1999 20.9.2000 Steun voor Nissan, Sunderland PB C 354 van 9.12.2000
NN 15/2000 4.10.2000 Demonstratieprogramma voor onderzoek en 

technologie in de burgerluchtvaart
PB C 19 van 20.1.2001

N 656/1999 4.10.2000 Partnerschapsontwikkeling PB C 380 van 30.12.2000
N 655/1999 4.10.2000 Onroerend goed voor bedrijven PB C 380 van 30.12.2000
N 473/2000 18.10.2000 Onderzoek in samenwerkingsverband
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3. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand
de door de Commissie gevraagde inlichtingen te verstrekken

België

Duitsland

Spanje

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

België

Finland

Frankrijk

Duitsland

NN 73/2000 29.11.2000 Steun ten behoeve van de onderneming Verlipack 

NN 16/2000 29.3.2000 Pollmeier GmbH
NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) PB C 272 van 23.9.2000
NN 81/1998 13.6.2000 Steun voor Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Thüringen PB C 27 van 27.1.2001
NN 23/2000 12.7.2000 Steun ten behoeve van Klausner Nordic Timber GmbH & Co. 

KG (KNT) Wismar — Duitsland
C 41/1999 12.7.2000 Steun ten behoeve van Efbe Verwaltungs GmbH & Co 

Management KG Lintra Beteiligungsholding GmbH
NN 40/1998 21.12.2000 Steun ten behoeve van Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte 

Zemat GmbH (Saksen-Anhalt)

NN 61/2000 12.7.2000 Steun voor de scheepsbouw — Verdere herstructurering 
van openbare scheepswerven in Spanje

N 457/1999 (C 29/2000) 3.5.2000 Steun voor Ford Werke AG Fabrieken in Genk PB C 217 van 29.7.2000

NN 158/1999 (C 21/2000) 29.3.2000 Investeringssteun voor Ojala-Yhtymä Oy in Haapajärvi PB C 162 van 10.6.2000
NN 144/1999 (C 23/2000) 29.3.2000 Steun voor Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola) PB C 278 van 30.9.2000

NN 38/2000 (C 53/2000) 20.9.2000 Steun voor de MDPA (Mines de Potasse d’Alsace)
(Elzasser kalimijnen)

PB C 37 van 3.2.2001

NN 28/2000 31.10.2000 Voorzieningen voor de vestiging van EGKS-ondernemingen 
die van belasting zijn vrijgesteld
(artikel 39 octies A-D van het algemene belastingwetboek)

N 941/1996 29.11.2000 Fiscale vrijstelling voor biobrandstoffen

N 769/1999 (C 1/2000) 18.1.2000 Steun ten behoeve van Philipp Holzmann AG PB C 110 van 15.4.2000
NN 93/1999 (C 6/2000) 2.2.2000 Kvaerner Warnow Werft — Te hoog bedrag voor 

herstructureringssteun
PB C 134 van 13.5.2000

NN 112/1999 (C 10/2000) 15.2.2000 Steun ten behoeve van Stamag Stahl und Maschinenbau AG PB C 110 van 15.4.2000
NN 5/1999 (C 9/2000) 15.2.2000 Tweede privatisering van Kataleuna GmbH Catalysts PB C 142 van 20.5.2000
NN 147/1998 (C 19/2000) 14.3.2000 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH PB C 217 van 29.7.2000
N 590/1999 11.4.2000 Staatssteun ten behoeve van Bell Flavors & Fragrances Duft 

und Aroma GmbH
NN 52/1999 (C 28/2000) 11.4.2000 Steun ten behoeve van Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 

(Hiltex)
PB C 272 van 23.9.2000

NN 84/1998 (C 27/2000) 11.4.2000 Deckel Maho Seebach PB C 217 van 29.7.2000
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Italië

Nederland

Portugal

Spanje

NN 38/1999 (C 31/2000) 16.5.2000 Steun voor Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Saksen-
Anhalt

PB C 301 van 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 Steun voor Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Thüringen PB C 27 van 27.1.2001
NN 126/1999 (C 39/2000) 12.7.2000 Steun voor Landtechnik Schonebeck GmbH PB C 278 van 30.9.2000
NN 44/1998 (C 38/2000) 12.7.2000 Reddings- en herstructureringssteun voor Ilka Mafa 

Kältetechnik GmbH
PB C 278 van 30.9.2000

N 153/2000 26.7.2000 Activaovereenkomst tussen SKL Motoren und Systemtechnik 
en MTU (SKL — M/MTU-activaovereenkomst)

NN 56/1998 (C 44/2000) 26.7.2000 Steun ten behoeve van SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH PB C 27 van 27.1.2001
NN 80/1999 (C 52/2000) 20.9.2000 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode PB C 27 van 27.1.2001
NN 142/1999 15.11.2000 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)
NN 40/1998 21.12.2000 Steun ten behoeve van Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte 

Zemat GmbH (Saksen-Anhalt)

N 792/1999 (C 16/2000) 1.3.2000 Regionalesteunkaart voor de periode 2000-2006 PB C 175 van 24.6.2000
N 166/1999 (C 11/2000) 1.3.2000 Investeringssteun voor RIVIT SpA, niet-EGKS-staal PB C 142 van 20.5.2000
N 736/1999 (C 17/2000) 14.3.2000 Steun voor Solar Tech Srl PB C 142 van 20.5.2000
NN 1/2000 (C 42/2000) 19.7.2000 Staatssteun voor kabelbaaninstallaties in de provincie 

Bolzano
PB C 27 van 27.1.2001

N 670/1999 (C 41/2000) 19.7.2000 Steun voor Iveco 99 PB C 27 van 27.1.2001
N 106/1999 (C 45/2000) 26.7.2000 Milieusteun ten behoeve van de onderneming „Ferriere Nord 

SpA”
PB C 315 van 4.11.2000

N 125/1998 (C 47/2000) 26.7.2000 Steun voor Ilva Lamiere e Tubi Srl en Siderumbra PB C 315 van 4.11.2000
NN 70/2000 (C 54/2000) 4.10.2000 Fiscale maatregelen voor banken en bankstichtingen PB C 44 van 10.2.2001

N 234/1999 18.1.2000 Ontwikkelingshulp voor Indonesië
N 233/1999 (C 3/2000) 18.1.2000 Ontwikkelingshulp voor Indonesië PB C 101 van 8.4.2000
C 4/2000 2.2.2000 Steun ten behoeve van tien mestverwerkende 

bedrijven/BPM-steunregeling
PB C 272 van 23.9.2000

NN 53/1999 2.2.2000 Steun ten behoeve van tien mestverwerkende 
bedrijven/BPM-steunregeling

N 532/1999 (C 12/2000) 1.3.2000 Ontwikkelingshulp ten behoeve van China PB C 148 van 27.5.2000
N 129/2000 (C 22/2000) 29.3.2000 Staatssteun ten behoeve van bedrijven die mest vervoeren PB C 175 van 24.6.2000
N 766/1999 (C 30/2000) 16.5.2000 Bova — Nederland — Peru PB C 301 van 21.10.2000
NN 157/1999 (C 57/2000) 18.10.2000 Steun ten behoeve van Nolte BV (Valmont Nederland) PB C 37 van 3.2.2001

NN 60/2000 (C 37/2000) 28.6.2000 Heronderzoek van de regeling voor de tolvrije zone van 
Madeira

PB C 301 van 21.10.2000

C 68/1997 (C 5/2000) 18.1.2000 Sniace SA PB C 110 van 15.4.2000
NN 146/1998 (C 20/2000) 29.3.2000 Steun voor de onderneming Sniace SA PB C 162 van 10.6.2000
NN 143/1999 (C 33/2000) 16.5.2000 Steun voor de Fesa-Enfersa Groep (Fertiberia SA) PB C 315 van 4.11.2000
NN 61/2000 (C 40/2000) 12.7.2000 Steun voor de scheepsbouw — Verdere herstructurering van 

openbare scheepswerven in Spanje
PB C 328 van 18.11.2000

NN 24/1999 (C 49/2000) 17.8.2000 Santana Motor PB C 328 van 18.11.2000
NN 83/2000 (C 60/2000) 31.10.2000 Fiscale steun in de vorm van vrijstelling van de 

vennootschapsbelasting voor bepaalde bedrijven die kort 
geleden in de provincie Alava zijn opgericht 

PB C 37 van 3.2.2001
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Zweden

Verenigd Koninkrijk

5. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 6,
lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS heeft ingeleid voor de volledige maatregel
of een deel ervan

Oostenrijk

Duitsland

Italië

6. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, 
lid 2, van het EG-Verdrag heeft uitgebreid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Italië

Spanje

NN 82/2000 (C 59/2000) 31.10.2000 Fiscale steun in de vorm van vrijstelling van de 
vennootschapsbelasting voor bepaalde bedrijven die kort 
geleden in de provincie Alava zijn opgericht 

PB C 37 van 3.2.2001

NN 81/2000 (C 58/2000) 31.10.2000 Fiscale steun in de vorm van vrijstelling van de 
vennootschapsbelasting voor bepaalde bedrijven die kort 
geleden in de provincie Alava zijn opgericht

PB C 37 van 3.2.2001

N 718/1999 (C 2/2000) 18.1.2000 Maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat PB C 110 van 15.4.2000
N 638/1999 (C 15/2000) 1.3.2000 Gewijzigde steunregeling voor beperkte sociale premies PB C 184 van 1.7.2000

N 563/1999 (C 46/2000) 26.7.2000 Viridian Growth Fund (Noord-Ierland) PB C 266 van 16.9.2000
N 491/2000 (C 51/2000) 20.9.2000 Nissan mm (micra)-project PB C 310 van 28.10.2000
N 334/2000 (C 56/2000) 18.10.2000 Regionale risicokapitaalfondsen PB C 27 van 27.1.2001

N 215/1999 (C 24/2000) 11.4.2000 A-VOEST Alpine Stahl Linz GmbH — Investeringssteun 
voor waterzuiveringsfaciliteiten

PB C 190 van 8.7.2000

N 41/2000 (C 34/2000) 13.6.2000 Milieusteun voor Stahlwerke Bremen PB C 310 van 28.10.2000
NN 69/2000 (C 43/2000) 19.7.2000 Georgsmarienhütte GmbH — Beheerdienstenovereenkomst 

met BvS en Gröditzer Stahlwerke
PB C 3 van 6.1.2001

N 589/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Steun voor „Lucchini, Lovere SpA” PB C 148 van 27.5.2000
N 588/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Steun voor „Lucchini, Mura SpA” PB C 148 van 27.5.2000
N 587/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Steun voor „Acciaierie e Ferriere Beltrame, S. Giorgio di 

Nogaro SpA” 
PB C 148 van 27.5.2000

N 586/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Steun voor „Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA” PB C 148 van 27.5.2000
N 585/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Steun voor „Acciaierie e Ferriere Leali SpA” PB C 148 van 27.5.2000
N 749/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Milieusteun voor Lucchini SpA en Siderpotenza SpA, 

EGKS-staal
PB C 184 van 1.7.2000

N 145/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Milieusteun voor Lucchini SpA en Siderpotenza, EGKS-staal PB C 184 van 1.7.2000

C 64/1998 3.5.2000 Jaarlijkse subsidies voor het Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato

PB C 272 van 23.9.2000

C 33/1998 13.6.2000 Nieuwe kapitaalinbreng in Babcock Wilcox SA (BWE) PB C 232 van 12.8.2000



300  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

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

Spanje

8. Steungevallen waarin de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1,
van het EG-Verdrag heeft geconstateerd en waarin zij de procedure van artikel 88, 
lid 2, van het EG-Verdrag heeft beëindigd

Frankrijk

Duitsland

Spanje

9. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd 
en de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Oostenrijk

Finland

Duitsland

C 9/1995 18.1.2000 Steun voor de ijzer- en staalindustrie (EGKS) ten behoeve van 
Tubacex

PB C 110 van 15.4.2000

C 39/1998 11.4.2000 EDF-steun voor bepaalde papierfabrieken
C 14/1999 3.5.2000 Tasq-staatssteun
C 45/1999 4.10.2000 Investeringssteun ten behoeve van Myriad (Fafer de Maubeuge), 

EGKS-staal
PB C 27 van 27.1.2001

C 56/1998 16.5.2000 Belastingvrije afschrijvingsreserve voor startende ondernemingen
C 21/1999 13.6.2000 Kali und Salz GmbH PB L 44 van 15.2.2001

C 5/2000 20.9.2000 Sniace SA PB L 11 van 16.1.2001
C 9/1995 31.10.2000 Steun voor de ijzer- en staalindustrie (EGKS) ten behoeve van 

Tubacex
PB L 52 van 22.2.2001

C 61/1998 19.7.2000 Steun ten behoeve van Lenzing Lyocell GmbH & Co KG PB L 38 van 8.2.2001

C 23/2000 21.12.2000 Steun voor Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola)

C 18/1999 18.1.2000 Steun ten behoeve van Linde AG, Saksen-Anhalt PB L 211 van 22.8.2000
C 61/1997 14.3.2000 Steun voor Elpro AG (Berlijn) PB L 229 van 9.9.2000
C 66/1998 29.3.2000 Kvaerner Warnow Werft GmbH — Overschrijding van de 

capaciteitsbeperking
PB L 156 van 29.6.2000

C 30/1998 13.6.2000 Steun ten behoeve van Wildauer Kurbelwelle GmbH PB L 287 van 14.11.2000
C 20/1998 26.7.2000 Steun voor de Sican Groep en projectpartners voor O&O in de 

micro-elektronica
PB L 18 van 19.1.2001

C 15/1998 21.12.2000 Kranbau Köthen GmbH
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Italië

Nederland

Portugal

10. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een voorwaardelijke eindbeschikking heeft beëindigd 
en de steun op bepaalde voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke 
markt heeft verklaard

Duitsland

Nederland

11. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een (gedeeltelijke) negatieve beschikking heeft beëindigd 
en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

België

Frankrijk

Duitsland

C 5/1999 12.7.2000 Steun ten behoeve van Fiat Auto SpA — Fabriek Mirafiori 
Carrozzeria

PB L 13 van 17.1.2001

C 16/2000 20.9.2000 Regionalesteunkaart voor de periode 2000-2006
C 17/2000 15.11.2000 Steun voor Solar Tech Srl
C 25/2000 21.12.2000 Milieusteun voor Lucchini SpA en Siderpotenza, EGKS-staal

C 3/2000 13.12.2000 Ontwikkelingshulp voor Indonesië

C 78/1999 28. 6.2000 Regionalesteunkaart voor de periode 2000-2006 PB L 297 van 24.11.2000

C 47/1999 14.3.2000 Nieuwe afbakening van steungebieden van de 
„gemeenschappelijke taak” — Verbetering van de regionale 
economische structuren 2000-2003

C 70/1997 13.12.2000 Steun ten behoeve van Sket Walzwerkstechnik GmbH

C 18/1998 18.10.2000 Océ — Ontwikkeling van kleureninkjetprinters

C 37/1993 29.3.2000 Artikel 29 ter van het Waalse decreet van 25 juni 1992 PB L 191 van 27.7.2000
C 40/1999 4.10.2000 Steun ten behoeve van de onderneming Verlipack 

C 29/1999 21.6.2000 Manufacture Corrézienne de Vêtements SA PB L 293 van 22.11.2000
C 38/1998 12.7.2000 Steun voor de Kimberly Clark/Scott Groep

C 18/1999 18.1.2000 Steun ten behoeve van Linde AG, Saksen-Anhalt
C 46/1999 15.2.2000 Kvaerner Warnow Werft — Overschrijding van de 

capaciteitsbeperking in 1997
PB L 120 van 20.5.2000

C 26/1999 15. 2.2000 Steun ten behoeve van Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI), 
Saksen-Anhalt

PB L 1 van 4.1.2001

C 36/1999 23.2.2000 Korn Fahrzeuge und Technik GmbH PB L 295 van 23.11.2000
C 45/1997 11.4.2000 System Microelectronic Innovation GmbH, Frankfurt (Oder) PB L 238 van 22.9.2000
C 42/1998 21.6.2000 CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Albrechts PB L 318 van 16.12.2000
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Italië

Nederland

Zweden

12. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, 
van Beschikking nr. 2496/96/EGKS met een (gedeeltelijke) negatieve beschikking 
heeft beëindigd en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt 
heeft verklaard

België

Duitsland

Italië

Spanje

C 20/1998 26.7.2000 Steun voor de Sican Groep en projectpartners voor O&O in de 
micro-elektronica

C 56/1997 21.12.2000 Steun ten behoeve van Zeuro Möbelwerk GmbH (Thüringen)

C 26/1998 2.2.2000 Maatregelen ten behoeve van coöperatieve verenigingen PB L 129 van 30.5.2000
C 8/1999 15.2.2000 Steun ten behoeve van Fiat Auto SpA — Fabriek Rivalta PB L 117 van 18.5.2000
C 68/1999 16.5.2000 Noodmaatregelen voor het buitengewone beheer van grote 

ondernemingen in moeilijkheden
C 34/1999 21.6.2000 Herkapitalisatie van de onderneming Siciliana Acque Minerali 

Srl
PB L 272 van 25.10.2000

C 5/1999 12.7.2000 Steun ten behoeve van Fiat Auto SpA — Fabriek Mirafiori 
Carrozzeria

C 27/1997 12. 7.2000 Toepassing van de wet Fantozzi op de automobielindustrie, de 
scheepsbouw en de sector synthetische vezels 

PB L 279 van 1.11.2000

C 17/2000 15.11.2000 Steun voor Solar Tech Srl

C 4/2000 13.12.2000 Steun ten behoeve van tien mestverwerkende bedrijven/BPM-
steunregeling

C 15/2000 21.12.2000 Gewijzigde steunregeling voor beperkte sociale premies

C 57/1999 15.2.2000 Milieusteun voor Sidmar PB L 129 van 30.5.2000
C 76/1999 15.11.2000 Werkgelegenheidssteun ten behoeve van Cockerill Sambre SA 

— EGKS-staal

C 10/1999 28.6.2000 Steun voor Salzgitter AG, Preussag Stahl AG en de 
dochterondernemingen van de SAG Groep in de ijzer- en 
staalindustrie

PB L 323 van 20.12.2000

C 13/2000 29.11.2000 Milieusteun voor EGKS-staalbedrijven

C 57/1997 31.10.2000 Spaanse wetten inzake vennootschapsbelasting
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13. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft beëindigd, wegens het intrekken door de lidstaat 
van de betwiste maatregel

België

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Zweden

Verenigd Koninkrijk

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

Duitsland

Italië

15. Overige beschikkingen van de Commissie

België

Finland

C 58/1999 1.3.2000 Regionalesteunkaart 2000-2006 PB C 322 van 11.11.2000
C 29/1998 14.3.2000 Steun ten behoeve van Hermes Railtel NV (HER)
C 29/2000 31.10.2000 Steun voor Ford Werke AG Fabrieken in Genk

C 59/1999 1.3.2000 Regionalesteunkaart 2000-2006 PB C 134 van 13.5.2000

C 26/2000 20.9.2000 Staatssteun ten behoeve van Bell Flavors & Fragrances Duft und 
Aroma GmbH

C 10/2000 15.11.2000 Steun ten behoeve van Stamag Stahl und Maschinenbau AG

C 66/1999 30.5.2000 Regionalesteunkaart 2000-2006 PB C 27 van 27.1.2001

C 2/2000 12.7.2000 Maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat PB L 295 van 23.11.2000

C 79/1999 20.9.2000 Staatssteun voor Rover Longbridge PB C 19 van 20.1.2001

C 64/1997 11.4.2000 Westdeutsche Landesbank Girozentrale PB L 150 van 23.6.2000

C 49/1998 29.11.2000 Maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid: artikelen 15 
en 26 van Wet nr. 196/97 — Pakket Treu

N 799/1999 18.10.2000 Regionalesteunkaart voor België (2000-2006)
C 40/1999 6.12.2000 Steun ten behoeve van de onderneming Verlipack 

Piippola C 23/2000 30.5.2000 Steun voor Ojala-Yhtymä Oy:lle
N 746d/1999 30.5.2000 Steun voor de bedrijfswet 2000-2006 — 

Bedrijfsomstandigheden van KMO’s
PB C 315 van 4.11.2000

N 125/2000 13.12.2000 Steun voor de bedrijfswet — Steun voor een 
onroerendgoedmaatschappij of een gemeente
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Frankrijk

Duitsland

Ierland

Nederland

Spanje

Zweden

D — Lijst van steunmaatregelen van de staten in andere sectoren

1. In de landbouwsector

1.1. Steungevallen waarin de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure in te leiden heeft 
vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

Finland

Ierland

Italië

C 38/1998 20.7.2000 Steun voor de Kimberly Clark/Scott Groep

N 533/1999 3.5.2000 Richtsnoeren inzake de bevordering van 
innovatieproefprojecten voor het gebruik van 
zonne-energie

C 21/1999 20.9.2000 Kali und Salz GmbH
N 16/2000 4.10.2000 Steun ten behoeve van Filmotec GmbH, Saksen-

Anhalt

Dublin C 1/1999 8.6.2000 Staatssteun voor huurders van niet-residentiële 
gebouwen in de Customs House Docks Area 
(CHDA)

PB L 260 van 14.10.2000

N 324/1999 4.10.2000 Western Investment Fund

C 4/2000 11.4.2000 Steun ten behoeve van tien mestverwerkende 
bedrijven/BPM-steunregeling

C 3/1999 26.7.2000 Openbare scheepswerven — Overschrijding van 
het goedgekeurde steunvolume

Comunidad Valenciana N 739/1999 29.11.2000 Steun ten behoeve van de binnenlandse handel

N 4/2000 24.5.2000 Kleinschalige elektriciteitsproductie

 N 264/2000 20.9.2000 Steun voor de landbouw PB C 322 van 11.11.2000
 N 97/2000 20.9.2000 Investeringen in boerderijen PB C 322 van 11.11.2000
 N 160/2000 20.9.2000 Steun voor jonge landbouwers PB C 322 van 11.11.2000

 N 6/2000 19.7.2000 Western Investment Fund PB C 284 van 7.10.2000 

 N 164/2000 12.7.2000 Floramiata SpA PB C 258 van 9.9.2000 
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Nederland

Spanje

1.2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft 
verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

Oostenrijk

België

Denemarken

Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Maatregelen om de kwaliteit en hygiëne van 
melk en zuivel- en veeteeltproducten te 
verbeteren

PB C 334 van 25.11.2000

Veneto N 439/2000 31.10.2000 Steun voor de sector landbouw en 
levensmiddelen

 

 NN 137/1999 2.2.2000 Onderzoek naar kwaliteitscriteria voor 
bakkersproducten

PB C 78 van 18.3.2000

 NN 65/2000 18.10.2000 Verschillende maatregelen ten behoeve van 
boomkwekerijen — Gefinancierd door 
parafiscale heffingen

PB C 354 van 9.12.2000 

Asturië NN 24/2000 21.12.2000 Vleeskwaliteit PB C 71 van 3.3.2001

Oberösterreich N 392/1999 10.3.2000 Steun voor de ontwikkeling van stad en platteland PB C 110 van 15.4.2000 
Niederösterreich N 574/1999 4.8.2000 Kwaliteit van melk en zuivelproducten  
Wenen N 266/2000 25.9.2000  Virusziekte bij komkommers PB C 310 van 28.10.2000
Oberösterreich N 10/2000 18.10.2000 Steun ten behoeve van apparatuur voor het 

uitrijden van gier
PB C 328 van 18.11.2000

 N 536/2000 30.10.2000 Schade als gevolg van droogte (2000) PB C 349 van 2.12.2000
Burgenland N 329/2000 8.11.2000 Premie voor fokrunderen PB C 354 van 9.12.2000 
 N 519/2000 27.11.2000 Steun voor het in de handel brengen van 

landbouwproducten
PB C 380 van 30.12.2000

Niederösterreich N 119/2000 12.12.2000 Verbetering van de kwaliteit van rundvlees PB C 11 van 13.1.2001

Vlaanderen N 398/1999 11.1.2000 Financiële steun voor de land- en tuinbouw PB C 46 van 19.2.2000
 NN 141/1999 18.1.2000 Dioxine — Schadeloosstelling voor bepaalde 

voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
PB C 78 van 18.3.2000

Wallonië N 770/1999 18.1.2000 Steun ten behoeve van ondernemingen die door 
de dioxinecrisis zijn getroffen

PB C 71 van 11.3.2000

 N 83/2000 24.5.2000 Dioxine — Aanvullende steun PB C 175 van 24.6.2000
Vlaanderen N 7/2000 5.7.2000 Fonds promotie Vlaamse producten PB C 225 van 5.8.2000
 N 303/2000 28.7.2000 Steun voor de sector diervoeding na de 

dioxinecrisis
PB C 252 van 2.9.2000

Vlaanderen N 84/2000 28.7.2000 Dioxine — Vergoeding voor de chemische 
mestanalysen (PCB)

PB C 252 van 2.9.2000

 N 229/2000 30.11.2000 Informatisering van landbouwbedrijven  
Wallonië N 630/2000 18.12.2000 Vestiging van jonge landbouwers PB C 19 van 20.1.2001
 N 565/2000 27.12.2000 Aan het begrotingsfonds voor de grondstoffen te 

betalen bijdragen en retributies
PB C 27 van 27.1.2001

 N 270/1999 18.1.2000 Wijziging van de parafiscale regeling in de 
varkenssector

PB C 78 van 18.3.2000

 N 282/1999 21.2.2000 Maatregelen in de sector granenzaaigoed PB C 88 van 25.3.2000
 N 245/2000 12.7.2000 Agromonetaire euroregeling in de landbouw  
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Finland

Frankrijk

Duitsland

 N 195/2000 23.8.2000 Steun met het oog op het noodweer in december 
1999

PB C 272 van 23.9.2000

 N 214/2000 31.8.2000 Schade aan fruitbomen PB C 284 van 7.10.2000
 N 134/2000 12.12.2000 Bestrijding van salmonella PB C 11 van 13.1.2001
 N 122/2000 21.12.2000 Subsidies voor biologische landbouwers PB C 27 van 27.1.2001

 N 741/1999 18.1.2000 Agromonetaire overgangssteun — Sector vezelvlas PB C 71 van 11.3.2000
 N 702/1999 26.1.2000 Steun voor de vervroegde uittreding van 

landbouwers
 

 N 80/2000 14.3.2000 Steun in de zin van artikel 141 van de 
Toetredingsakte

PB L 130 van 31.5.2000

Åland N 222/1998 11.4.2000 Leningen in de landbouw PB C 169 van 17.6.2000
 N 65/2000 20.6.2000 Steun voor vervroegde uittreding PB C 210 van 22.7.2000
 N 44/2000 26.7.2000 Rendierenteelt PB C 266 van 16.9.2000
 N 59/2000 11.8.2000 In de handel brengen van landbouwproducten  
 N 160/2000 20.9.2000 Steun voor jonge landbouwers PB C 322 van 11.11.2000
 N 264/2000 20.9.2000 Steun voor de landbouw PB C 322 van 11.11.2000
 N 97/2000 20.9.2000 Investeringen in boerderijen PB C 322 van 11.11.2000
 N 43/2000 21.12.2000 Rendierenteelt PB C 60 van 24.2.2001

 N 592/1999 18.1.2000 Steun voor de meelfabricage PB C 71 van 11.3.2000
 NN 96/1995 11.4.2000 Steun voor de Office national des forêts 

(Nationale Bosbouwraad)
PB C 169 van 17.6.2000

 N 30/2000 2.5.2000 Steun voor de kwaliteit van varkensvlees in 
bergstreken

PB C 162 van 10.6.2000

 N 62/2000 3.5.2000 Maatregelen ten behoeve van de pluimveeteelt PB C 169 van 17.6.2000
 N 92/2000 16.5.2000 Steun in verband met stormen — Plan voor 

stormhout 
PB C 184 van 1.7.2000

 N 188/2000 16.5.2000 Steun voor landbouwbedrijven die door stormen 
zijn getroffen

PB C 184 van 1.7.2000

 N 528b/1999 26.6.2000 Regeling voor buitengewone afschrijving van 
gebouwen voor industrieel en commercieel 
gebruik (KMO’s)

PB C 232 van 12.8.2000

 N 174/2000 28.7.2000 Steun ten behoeve van de schapensector PB C 252 van 2.9.2000
 N 458/2000 11.8.2000 Regionale fondsen voor adviessteun  
 N 515/2000 18.10.2000 Verlenging van de parafiscale heffingen ten 

behoeve van de ANDA
 

 N 396/2000 18.10.2000 Parafiscale heffing ten behoeve van de CTIC’s PB C 328 van 18.11.2000
 N 186/2000 18.10.2000 Verlenging van de parafiscale heffing ten 

behoeve van het Centre technique 
interprofessionnel des oléagineux métropolitains 
(Cetiom)

PB C 328 van 18.11.2000

 N 514/2000 18.10.2000 Verlenging van de parafiscale heffing bedoeld 
om bepaalde acties in de graansector te 
financieren (FASC)

PB C 328 van 18.11.2000

 N 356/2000 7.11.2000 Steun ten behoeve van vetgemeste ganzen PB C 354 van 9.12.2000

Brandenburg NN 136/1999 18.1.2000 Bevordering van bosbeheer PB C 62 van 4.3.2000
 N 369/1999 2.2.2000 Onderzoeks-, ontwikkelings- en 

demonstratieprojecten in de sector grondstoffen
PB C 62 van 4.3.2000

Bremen NN 128/1999 14.3.2000 Bremer Investitionsgesellschaft Benefitting 
Dittneyer KG

PB C 121 van 29.3.2000
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Griekenland

Ierland

Schleswig-Holstein N 473/1999 14.3.2000 Steun voor adviesbureaus PB C 121 van 29.3.2000
Schleswig-Holstein N 86/2000 6.4.2000 Bevordering van experimentele natuurreservaten PB C 127 van 5.5.2000
Baden-Württemberg N 113/2000 2.5.2000 Bosbouw — Schade als gevolg van noodweer PB C 162 van 10.6.2000
Beieren N 105/2000 2.5.2000 Maatregelen met het oog op schade als gevolg 

van onweersbuien in 1999
PB C 196 van 10.6.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

N 452/1999 3.5.2000 Bescherming en ontwikkeling van 
moerasgebieden

PB C 169 van 17.6.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

N 692/1999 16.5.2000 Steun voor landbouw- en veeteeltbedrijven PB C 184 van 1.7.2000

Schleswig-Holstein NN 113/1999 16.5.2000 Steun voor het fokken van dieren  
Nedersaksen N 80/1999 16.5.2000 Projecten voor het behoud van de economische 

grondslag van het platteland
PB C 184 van 1.7.2000

Beieren N 617/1999 30.5.2000 Investeringen op landbouwgebied PB C 210 van 22.7.2000
Saksen-Anhalt N 298/1999 6.6.2000 O&O in de landbouw PB C 190 van 8.7.2000
Mecklenburg- 
Vorpommern

N 196/2000 13.6.2000 Investeringen in een 
pectineverwerkingsinstallatie

PB C 217 van 29.7.2000

 N 187/2000 28.7.2000 Herstructurering van de bossen PB C 252 van 2.9.2000
Schleswig-Holstein N 326/1999 23.8.2000 Steun ten behoeve van plattelandsontwikkeling PB C 272 van 23.9.2000
 N 206/2000 25.9.2000 Bevordering van het gebruik van biologisch snel 

afbreekbare smeermiddelen op basis van 
hernieuwbare grondstoffen in land- en 
bosbouwmachines

PB C 310 van 28.10.2000

 NN 23/1997 18.10.2000 Steunmaatregelen als gevolg van dierlijke 
epidemieën

PB C 349 van 2.12.2000

Brandenburg N 395/2000 27.11.2000 Maatregelen ten behoeve van kostenbeperking 
voor kortlopende leningen met betrekking tot 
materiaal

PB C 380 van 30.12.2000

Mecklenburg- 
Vorpommern

NN 76/1999 29.11.2000 Steunmaatregelen tegen de varkenspest PB C 19 van 20.1.2001

 N 743/2000 18.12.2000 Doelmatigheid van agrarische structuren PB C 19 van 20.1.2001
Schleswig-Holstein N 690/2000 18.12.2000 Maatregelen ten behoeve van biologische 

landbouwbedrijven
PB C 19 van 20.1.2001

 N 725/2000 21.12.2000 Maatregelen in verband met de droogte in het 
voorjaar van 2000

PB C 27 van 27.1.2001

 N 727/2000 21.12.2000 Export van aardappelen naar Roemenië PB C 71 van 3.3.2001

 N 633/1999 11.1.2000 Schade als gevolg van noodweer  
 N 494/1999 11.1.2000 Steun voor de landbouwers in Larissa die last 

hebben gehad van de draadworm
 

 N 495/1999 26.1.2000 Steun voor de boeren die in het voorjaar van 1999 
schade hebben geleden door het slechte weer

 

 N 82/1999 10.3.2000 Steun voor het conserveren van groente en fruit PB C 110 van 15.4.2000 
 N 145/2000 10.5.2000 Noodweer — Steun voor landbouwers-

producenten
PB C 169 van 17.6.2000 

 N 38/2000 15.5.2000 Steun voor landbouwers-veehouders PB C 169 van 17.6.2000
 N 249/2000 14.12.2000 Steun voor de aardappelsector PB C 19 van 19.1.2001

 N 780/1999 1.3.2000 Steun voor de varkenssector PB C 110 van 15.4.2000
 N 6/2000 19.7.2000 Western Investment Fund PB C 284 van 7.10.2000
 N 363/2000 30.10.2000 Marketing Improvement Assistance Programme 

(MIAP)
PB C 349 van 2.12.2000

 N 263/2000 30.10.2000 Steun voor de tuinbouw PB C 349 van 2.12.2000
 N 297/2000 21.11.2000 Ontwikkeling van de aardappelsector PB C 371 van 23.12.2000
 N 575/2000 13.12.2000 Agromonetaire overgangssteun  
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Italië

 N 296/2000 18.12.2000 Gebouwen voor alternatieve ondernemingen PB C 19 van 20.1.2001
 N 294/2000 18.12.2000 Verbetering van de hygiënenormen op 

zuivelgebied
PB C 19 van 20.1.2001

Toscane N 479/1999 11.1.2000 Olijfolie uit de eerste koude persing — 
Chemische analysen

 

 N 652/1999 18.1.2000 Inbreng van de onderneming Itainvest in het 
kapitaal van de onderneming Granarolo Felsinea 
SpA

PB C 62 van 4.3.2000

Emilia-Romagna N 465/1999 17.2.2000 Valorisering van landbouwproducten en 
levensmiddelen die zijn verkregen via technieken 
waarbij rekening wordt gehouden met het milieu 
en de gezondheid van de consumenten

PB C 78 van 18.3.2000

Puglia N 375/1998 17.2.2000 Steun ten behoeve van landbouweigendommen PB C 78 van 18.3.2000
Abruzzo N 622/1998 21.2.2000 Beheerkredieten voor de landbouw PB C 88 van 25.3.2000
Veneto N 310/1999 22.2.2000  Programma Leader II PB C 88 van 25.3.2000
Emilia-Romagna N 600/1999 1.3.2000 Maatregelen in de levensmiddelensector PB C 110 van 15.4.2000
 N 794/1999 2.3.2000 Maatregelen ten behoeve van tuinbouwproducten PB C 101 van 8.4.2000
Emilia-Romagna N 489/1999 2.3.2000 Verbetering van de landbouwproductie PB C 101 van 8.4.2000
Toscane N 9/2000 10.3.2000 Steun voor biologische producenten 

met het oog op de dekking van controle-
en certificatiekosten

PB C 110 van 15.4.2000

Toscane N 564/1999 10.3.2000 Programma ter bescherming van met uitsterven 
bedreigde rassen

PB C 110 van 15.4.2000

Toscane N 486/1999 10.3.2000 Economische bevordering van agrarische 
mogelijkheden

PB C 110 van 15.4.2000

Umbrië N 439/1999 10.3.2000 Steun voor de wijnbouw PB C 110 van 15.4.2000
Piemonte N 165/1999 14.3.2000 Normen op het gebied van sanering en irrigatie PB C 121 van 29.4.2000
Bolzano NN 123/1999 14.3.2000 Premie ten behoeve van alpenweiden, Regionale 

Wet nr. 7 van 9 augustus 1999
PB C 121 van 29.4.2000

Piemonte N 398/1998 22.3.2000 Steun voor de promotie van wijnen PB C 121 van 29.4.2000
Sardinië N 84b/1999 6.4.2000 Normen betreffende interventies gericht op de 

werkgelegenheid en de ontwikkeling van het 
regionale productiestelsel

PB C 127 van 5.5.2000

Sicilië NN 
114a/1998

11.4.2000 Steun ten behoeve van de ESA en andere 
noodhulp in de landbouw 

PB C 169 van 17.6.2000

Trento N 733/1999 3.5.2000 Hergebruik van braakliggende grond PB C 175 van 24.6.2000
 N 560/1999 3.5.2000 Steun voor de sector citrusvruchten PB C 169 van 17.6.2000
 N 257/1999 3.5.2000 Agromonetaire overgangssteun PB C 169 van 17.6.2000
Sardinië N 157/1999 3.5.2000 Project Sadam-ISZ — RIBS SpA PB C 175 van 24.6.2000
Sardinië N 67/2000 24.5.2000 Steun voor landbouwbedrijven die door hagel 

schade hebben geleden
PB C 175 van 24.6.2000

Umbrië N 546/1999 30.5.2000 Financiële maatregelen in de landbouw PB C 210 van 22.7.2000
Piemonte N 708/1999 6.6.2000 Herplanting van wijngaarden voor de productie 

van v.q.p.r.d.
PB C 190 van 8.7.2000

 N 131/2000 15.6.2000 Steun voor de distillatie van AIMA-wijnen 
(campagnes 1997/1998 en 1998/1999)

PB C 210 van 22.7.2000

Toscane N 690/1999 15.6.2000 Schadevergoeding voor het slachten van 
runderen die aan tuberculose lijden

PB C 210 van 22.7.2000

Marche N 354/2000 26.7.2000  Steun voor ondernemingen in moeilijkheden  
Lazio N 696/1999 28.7.2000 Driejarig programma voor agrarisch onderzoek PB C 252 van 2.9.2000
Toscane N 679/1999 28.7.2000 Steun voor de sector rasdieren PB C 252 van 2.9.2000
 N 339/2000 28.7.2000 Steun voor de aardappelsector PB C 252 van 2.9.2000
Lombardije N 99/2000 28.7.2000 Controle op producten met een BOB of een BGA PB C 252 van 2.9.2000
Toscane N 415/2000 23.8.2000 Economische bevordering van agrarische 

mogelijkheden
PB C 272 van 23.9.2000
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Luxemburg

Nederland

 N 163/2000 20.9.2000 Project Azienda Agricola Boschi — Interventie 
RIBS SpA

PB C 322 van 11.11.2000

Veneto N 15/2000 20.9.2000 Steun voor de tabaksindustrie PB C 315 van 4.11.2000
 N 550/1999 20.9.2000 Project Campovita — Interventie RIBS SpA PB C 322 van 11.11.2000
Toscane NN 154/1999 20.9.2000 Regelgeving voor de wijnroute PB C 322 van 11.11.2000
 N 353/2000 25.9.2000 Beroepsovereenkomst in de aardappelsector PB C 310 van 28.10.2000
Friuli-Venezia-Giulia N 120/2000 25.9.2000 Steun voor de bosbouw PB C 310 van 28.10.2000
Piemonte N 649/1999 25.9.2000 Landbouw in bergstreken — Gezondheidsrisico PB C 310 van 28.10.2000
Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Maatregelen om de kwaliteit en hygiëne van 

melk en zuivel- en veeteeltproducten te 
verbeteren

PB C 334 van 25.11.2000

 N 366/2000 18.10.2000 Project Unibon Salumi — RIBS PB C 328 van 18.11.2000
Bolzano N 288/2000 18.10.2000 Promotie van levensmiddelen PB C 328 van 18.11.2000
Toscane NN 66/2000 18.10.2000 Programma Leader II PB C 349 van 2.12.2000
Veneto N 439/2000 31.10.2000 Steun voor de sector landbouw en 

levensmiddelen
 

Bolzano NN 91/2000 15.11.2000 Steun voor het uittrekken en vernietigen van 
planten

PB C 380 van 30.12.2000

Veneto N 533/2000 27.11.2000 Gezondheidsmaatregelen in de runderteelt PB C 380 van 30.12.2000
Veneto N 130/2000 6.12.2000 Steun voor de sector landbouw en zoötechniek PB C 11 van 13.1.2001
 N 74/2000 12.12.2000 Steun voor de bijenteelt PB C 11 van 13.1.2001
Lombardije N 49/2000 12.12.2000 Regionale landbouwsteun PB C 11 van 11.1.2001
 N 738/2000 13.12.2000 Monetaire compenserende steun PB C 52 van 17.2.2001
Toscane N 713/2000 18.12.2000 Promotieprogramma voor landbouwproducten 

(2000)
PB C 19 van 20.1.2001

Bologna N 663/2000 18.12.2000 Verbetering van de doelmatigheid van agrarische 
structuren

PB C 19 van 20.1.2001

Sardinië N 554/2000 21.12.2000 Steun voor de betaling van verzekeringspremies PB C 27 van 27.1.2001
Liguria N 511/2000 21.12.2000  Steun voor veehoudersverenigingen PB C 27 van 27.1.2001
Valle d’Aosta N 357/2000 21.12.2000 Steun voor controles op producten met 

beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en 
geografische aanduiding (BGA)

PB C 27 van 27.1.2001

Emilia-Romagna N 171/2000 21.12.2000 Steun voor de levensmiddelenindustrie PB C 27 van 27.1.2001

 N 348/1999 11.4.2000 Steunregelingen voor het behoud
van de biologische diversiteit

PB C 169 van 17.6.2000

 N 61/2000 20.9.2000 EOGFL-plattelandsontwikkeling
— Plan 2000-2006

PB C 322 van 11.11.2000

 N 545/1999 18.1.2000 Fonds voor de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen op kleine culturen

PB C 71 van 13.3.2000

 N 333/1999 2.2.2000 Parafiscale heffingen voor de financiering van 
steun ter vermindering van de capaciteit in de 
varkensslachtsector

PB C 101 van 8.4.2000

 N 21/2000 15.2.2000 Opheffing van het Landbouwschap 
(beroepsorganisatie voor de landbouw)

PB C 94 van 1.4.2000

 N 754/1999 15.2.2000 Wijziging van parafiscale heffingen in de 
bosbouw

PB C 94 van 1.4.2000

 N 19/2000 17.3.2000 Milieusteun PB C 121 van 29.3.2000
 N 138/2000 11.4.2000 Parafiscale heffingen ten behoeve van het 

Productschap Pluimvee en Eieren
PB C 169 van 17.6.2000

 N 20/2000 11.4.2000 Vrijstelling van de onroerendgoedbelasting ten 
gunste van de substraatteelt

PB C 169 van 17.6.2000

 NN 19/2000 11.4.2000 Maatregelen ten behoeve van het NAJK PB C 169 van 17.6.2000



310  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Portugal

Spanje

 N 317/1999 13.4.2000 Steun voor het milieu PB C 134 van 13.5.2000
 N 247/1999 3.5.2000 Fiscale maatregelen ten behoeve van het milieu PB C 175 van 24.6.2000
 N 413/1998 3.5.2000 Overname van de steunmaatregelen van het 

Landbouwschap door het Productschap voor Vee 
en Vlees (PVV)

 

 N 177/2000 26.7.2000 Veeteelt PB C 293 van 14.10.2000
 N 64/2000 26.7.2000 PANFA-project PB C 266 van 19.9.2000
 N 122/1999 31.8.2000 Maatregelen ten behoeve van het „Groene hart”  
 N 409/1999 11.9.2000 Natuur- en bosbeheer PB C 293 van 14.11.2000
 N 260/2000 20.9.2000 Vrijstelling van de krachtens de mestwet 

verschuldigde mineralenheffing voor beginnende 
of groeiende ondernemingen

PB C 322 van 11.11.2000

 N 267/2000 2.10.2000 Varkenshouderijen PB C 315 van 4.11.2000
 NN 85/2000 18.10.2000 Varkenssector  
 NN 84/2000 18.10.2000 Bloembollen PB C 354 van 9.12.2000
 N 446/2000 31.10.2000 Tuinbouwzaaigoed PB C 371 van 23.12.2000
 N 535/2000 18.12.2000 Steun voor de veeteelt PB C 19 van 20.1.2001
 N 726/2000 21.12.2000 Steun voor jonge glastuinders PB C 27 van 27.1.2001
 N 700/2000 21.12.2000  Bestrijding van dierziekten — Financiële 

maatregelen
PB C 71 van 3.3.2001

 N 552/1999 1.3.2000 Steun ter verbetering van de kwaliteit en 
productiviteit van dennenbossen (Pinus-project)

PB C 110 van 15.4.2000

Catalonië N 664/1999 11.1.2000 Steun voor bepaalde levensmiddelenbedrijven PB C 46 van 19.2.2000
Castilla y Leon N 720/1999 31.1.2000 Steun voor de aardappelsector PB C 62 van 4.3.2000
Aragon N 684/1999 10.3.2000 Steun voor schapen van het ras Aragonesa PB C 110 van 15.4.2000
Aragon N 682/1999 10.3.2000 Verbetering van de kwaliteit in de 

levensmiddelensector
PB C 110 van 15.4.2000

Aragon N 674/1999 10.3.2000 Steun voor de zuivelsector PB C 110 van 15.4.2000
Aragon N 683/1999 6.4.2000 Steun voor dieren van het ras Pirenaica PB C 127 van 5.5.2000
 NN 58/1999 11.4.2000 Steun voor de varkenssector PB C 169 van 17.6.2000
Comunidad Valenciana N 106/2000 2.5.2000 Fytosanitaire maatregelen voor fruitplanten die 

door het sharka-virus zijn aangetast
PB C 162 van 10.6.2000

 N 175/2000 16.5.2000 Agromonetaire compenserende steun PB C 184 van 1.7.2000
 N 758/1999 20.6.2000 Maatregelen om de gevolgen van de droogte te 

verzachten
PB C 210 van 22.7.2000

Comunidad Valenciana N 88/2000 14.7.2000 Maatregelen ten behoeve van belangengroepen 
(ADV)

PB C 237 van 19.8.2000

Extremadura N 413/1999 14.7.2000 Verbetering van het in de handel brengen van 
landbouwproducten

PB C 237 van 19.8.2000

Principado de Asturias N 243/2000 28.7.2000 Steun voor de aankoop van landbouwmateriaal PB C 252 van 2.9.2000
Principado de Asturias N 242/2000 28.7.2000 Steun voor producentengroepen (jaar 2000) PB C 252 van 2.9.2000
 N 570/1999 1.8.2000 Steun voor de veelteelt PB C 252 van 2.9.2000
Región de Murcia N 436/2000 23.8.2000 Steun voor de invoering van kwaliteitssystemen PB C 272 van 23.9.2000
Balearen N 192/2000 23.8.2000 Steun voor de promotie van citrusvruchten PB C 272 van 23.9.2000
Extremadura N 48/2000 23.8.2000 Steun op het gebied van schapen- en geitenvlees PB C 272 van 23.9.2000
Canarische Eilanden N 453/2000 25.9.2000 Steun voor het in de handel brengen van 

aardappelen
PB C 310 van 28.10.2000

Castilla y Leon N 454/2000 2.10.2000 Steun voor veehoudersgroepen PB C 315 van 4.11.2000
Región de Murcia N 169/2000 2.10.2000 Steun voor de organisatie van en bijstand voor 

veemarkten
PB C 315 van 4.11.2000
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Zweden

Verenigd Koninkrijk

1.3. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand
de door de Commissie gevraagde inlichtingen te verstrekken

Italië

Región de Murcia N 274/2000 18.10.2000 Steun voor de bevordering van de kwaliteit van 
voedingsmiddelen

PB C 328 van 18.11.2000

Cantabrië N 273/2000 18.10.2000 Steun ter dekking van de geleden verliezen als 
gevolg van het noodweer in december 1999

PB C 328 van 18.11.2000

Cantabrië N 255/2000 18.10.2000  Diergezondheid  
Cantabrië N 254a/2000 18.10.2000  Landbouwverzekeringen PB C 328 van 18.11.2000
 N 179/2000 18.10.2000 Steun ten behoeve van de zuivelsector PB C 328 van 18.11.2000
Canarische Eilanden N 178/2000 18.10.2000 Steun ten behoeve van de zuivelsector PB C 328 van 18.11.2000
Comunidad Valenciana N 87a/2000 18.10.2000  Levensmiddelenkwaliteit PB C 328 van 18.11.2000
Región de Murcia N 552/2000 7.11.2000 Steun voor de veeteelt PB C 354 van 9.12.2000
Canarische Eilanden N 452/2000 7.11.2000 Fytosanitaire maatregelen met het oog op 

aardappels
PB C 354 van 9.12.2000

Castilla-la-Mancha N 348/2000 7.11.2000 Industrias y Mercados Agroalimentarios PB C 354 van 9.12.2000
 N 272/2000 7.11.2000 Steun voor de aankoop van vee PB C 354 van 9.12.2000
Asturië N 256/2000 12.12.2000 Steun voor de introductie van nieuwe technologieën 

in landbouwmachines en -apparatuur
PB C 11 van 13.1.2001

Región de Murcia N 154b/2000 12.12.2000 Steunregeling voor de herstructurering van KMO’s 
in de sector verwerking van landbouwproducten

PB C 11 van 13.1.2001

Asturië N 399/2000 21.12.2000 Steun voor de fytosanitaire sector PB C 27 van 27.1.2001
Madrid N 610/2000 27.12.2000  Maatregelen ten behoeve van de bijen- en 

pluimveesector
PB C 27 van 27.1.2001

 N 691/1999 11.4.2000 Agromonetaire overgangssteun in de sector 
bouwland

PB C 169 van 17.6.2000

 N 251/2000 15.11.2000 Agromonetaire euroregeling PB C 380 van 30.12.2000
 N 709/2000 13.12.2000 Agromonetaire overgangssteun PB C 27 van 27.1.2001

 N 771/1999 2.2.2000 Milk Development Council PB C 78 van 18.3.2000
 N 688/1999 2.2.2000 Instantie voor granen van eigen bodem PB C 62 van 4.3.2000

N 629/1999 2.2.2000 Regeling voor landbouwontwikkeling 1999 PB C 62 van 4.3.2000
 N 628/1999 2.5.2000 Regeling voor biologische landbouw PB C 162 van 10.6.2000
 N 200/2000 30.5.2000 Agromonetaire compenserende maatregelen 2000 PB C 210 van 22.7.2000
Orkney Islands N 170/2000 6.6.2000 Gemeentelijke steunregeling met het oog op 

noodweer
PB C 190 van 8.7.2000

 N 201/2000 13.6.2000 Agromonetaire compenserende maatregelen 
(rund- en schapenvlees)

PB C 217 van 29.7.2000

 N 281/2000 4.8.2000 Steun op het gebied van agrarisch afval  
 N 199/2000 31.8.2000 Regeling inzake landschapsbeheer  
 N 513/2000 20.9.2000 Agromonetaire overgangscompensatie — 

Premieregeling voor particulier bosbezit
PB C 315 van 4.11.2000

 N 241/2000 18.10.2000 Steun voor kleine landbouwbedrijven  
 NN 95/2000 18.10.2000 Maatregelen ten behoeve van het dierenwelzijn in 

het kader van de bestrijding van de varkenspest
PB C 349 van 2.12.2000

 N 168/2000 13.12.2000 Herstructurering van de varkensvleessector PB C 52 van 17.2.2001
 N 703/2000 21.12.2000 Agromonetaire steun PB C 71 van 3.3.2001

NN 57/2000 30.5.2000 Italgrani SpA  
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1.4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Denemarken

Duitsland

Italië

Nederland

1.5. Steungevallen waarin de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, 
van het EG-Verdrag heeft geconstateerd en waarvoor zij de procedure 
van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag heeft beëindigd

Griekenland

Italië

1.6. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd 
en de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Ierland

Spanje

 NN 127/1999 
(C 18/2000)

14.3.2000 Steun voor vervoersondernemingen op het eiland 
Samsø

 

Beieren N 548/1998 
(C 8/2000)

6.3.2000 Steun voor beroepsopleiding PB C 142 van 20.5.2000

 N 779/1999 
(C 48/2000)

26.7.2000 Verbetering van de doelmatigheid van agrarische 
structuren

 

 NN 155/1999 
(C 7/2000)

2.2.2000 Steun voor de landbouw — Wetsontwerp (AC 4781) PB C 148 van 27.5.2000

 N 50/2000 
(C 50/2000)

20.9.2000 Normen in de sector bergamot en afgeleide 
producten ervan

PB C 380 van 30.12.2000

 N 613/1999 
(C 14/2000)

1.3.2000 Mestwet PB C 190 van 8.7.2000

 NN 132/1999 
(C 32/2000)

16.5.2000 Vamil-regeling PB C 354 van 9.12.2000

C 78/1997 1.3.2000 Financiële sanering van een zuivelcoöperatie  

C 25/1995 29.3.2000 Overeenkomst ter bevordering van het gebruik van kenaf voor 
de celluloseproductie

 

C 44/1999 30.5.2000 Bijstand inzake veevoerverliezen in de winter 
(februari 1999)

PB L 305 van 6.12.2000

Balearen C 33/1997 16.5.2000  Steun voor de onderneming Asociación General 
Agraria Mayorguina SA

PB L 267 van 20.10.2000
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1.7. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag 
met een voorwaardelijke eindbeschikking heeft beëindigd en de steun op bepaalde 
voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Italië

1.8. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een (gedeeltelijk) negatieve beschikking heeft beëindigd 
en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Frankrijk

Griekenland

Ierland

Italië

Nederland

Portugal

1.9. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag 
heeft beëindigd, wegens het intrekken door de lidstaat van de betwiste maatregel

Duitsland

Nederland

Marche C 70/1998 3.5.2000 Wijziging van het regionale EPD 1994-1999 
voor de regio’s van doelstelling 5b

PB L 260 van 14.10.2000

 C 74/1998 11.4.2000 Steun ten behoeve van de varkensvleesproductie PB L 326 van 22.12.2000
 C 70/1999 20.9.2000 Maatregelen ten behoeve van de wijnbouw in de 

Charente
PB L 17 van 19.1.2001

 C 82/1997 1.3.2000 Steun van de terugbetaling van schulden van 
coöperaties

 

 C 7/1998 13.6.2000 Maatregelen ten behoeve van het vervoer over 
zee van vee naar het Europese vasteland

PB L 263 van 18.10.2000

 C 28/1998 11.4.2000 Steun voor de Centrale di Latte di Roma ACCL PB L 265 van 19.10.2000
Sardinië C 24/1999 20.9.2000 Regionale wet van 4 februari 1998 — Uitgaven 

uit het EOGFL-Oriëntatie
PB L 35 van 6.2.2001

 C 14/2000 21.12.2000 Mestwet PB L 130 van 12.5.2001

 C 31/1999 4.10.2000 Maatregelen ten behoeve van de zeugproductie PB L 29 van 31.1.2001

C 48/2000 29.11.2000 Verbetering van de doelmatigheid van agrarische structuren  

C 65/1999 12.7.2000 Voorlopige compensatie voor de vermindering van de 
varkensrechten
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1.10. Overige beschikkingen van de Commissie

Duitsland

Nederland

Portugal

2. In de visserijsector

2.1. Steungevallen waarin de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure
in te leiden heeft vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin van artikel 87, lid 1,
van het EG-Verdrag

Frankrijk

Spanje

2.2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft 
verklaard, zonder de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag 

Oostenrijk

Denemarken

Finland

Frankrijk

Mecklenburg- 
Vorpommern

C 23/1999 21.8.2000 Promotie van landbouwproducten  

N 177/2000 20.9.2000 Veeteelt PB C 293 van 14.10.2000

N 552/1999 30.5.2000 Pinus-project PB C 110 van 15.4.2000

N 530/2000 31.10.2000 Parafiscale heffingen ten gunste van Ofimer PB C 354 van 9.12.2000

N 508/2000 31.10.2000 Structurele steun voor de visserij PB C 354 van 9.12.2000

N 403/2000 22.11.2000 Tenuitvoerlegging van de structurele maatregelen 
van de Gemeenschap in de visserijsector

PB C 380 van 30.12.2000

N 497/1999 17.1.2000 Steun voor het uit de vaart nemen van schepen 
van schelpenvissers

N 227/2000 28.6.2000 Vissers die schade hebben geleden door noodweer
N 455/2000 20.11.2000 Steun voor de visteelt
N 225/2000 27.11.2000 Structurele maatregelen — Visserij
N 600/2000 14.12.2000 Plannen voor uitvoeringsbepalingen betreffende 

structurele maatregelen in de visserijsector

N 204/2000 21.6.2000 Promotie van visserijproducten PB C 278 van 30.9.2000

NN 26/2000 3.5.2000 Vergoeding van vissers in Zuid-Finistère die 
door de storm van 19 december 1998 schade 
hebben geleden

PB C 169 van 17.6.2000

NN 86/1999 30.5.2000 Steun voor de sector zeevisserij, groothandel in 
zeevis en aquacultuur (regio Côtes d’Armor)

PB C 202 van 15.7.2000
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Duitsland

Griekenland

Ierland

Italië

Nederland

Portugal

Spanje

N 215/2000 19.10.2000 Aanpassing van de vangstcapaciteiten PB C 354 van 9.12.2000
Mecklenburg-
Vorpommern

N 548/2000 27.10.2000 Steun voor de ontwikkeling van 
haveninfrastructuren

PB C 354 van 9.12.2000

N 240/2000 20.12.2000 Bevordering van investeringen in de sector 
zeevisvangst

PB C 44 van 10.2.2001

N 137/2000 16.6.2000 Noodweer geverifieerd in 1999 — Aquacultuur PB C 210 van 22.7.2000

N 500/2000 30.10.2000 Submaatregel opleiding zeevruchten PB C 354 van 9.12.2000
N 72/2000 21.12.2000 Western Investment Fund

Toscane N 394/1999 17.2.2000 Ontwikkeling van de aquacultuur PB C 78 van 18.3.2000
NN 131/1998 3.5.2000 Begeleidende maatregelen voor onderbrekingen 

van de visserijactiviteiten
PB C 169 van 17.6.2000

NN 77/1999 30.5.2000 Tijdelijk stopzetten van de visserijactiviteiten PB C 202 van 15.7.2000
Sicilië NN 6/1999 29.11.2000 Visserij PB C 44 van 10.2.2001
Friuli-Venezia-Giulia N 185/2000 4.12.2000 Visserijbedrijven — Schade veroorzaakt door 

plantenslijm
PB C 19 van 20.1.2001

N 417/1999 3.1.2000 Wijziging van bestaande steun in de 
visserijsector

PB C 33 van 7.2.2000

N 301/2000 7.12.2000 Vermindering van de visserij-inspanning PB C 11 van 13.1.2001

N 676/1998 18.1.2000 Modernisering en reconversie van de visserij PB C 110 van 15.4.2000
N 25/2000 3.5.2000 Tijdelijk stopzetten van de visserijactiviteiten na 

het verstrijken van de visserijovereenkomst met 
Marokko

PB C 169 van 17.6.2000

NN 99/2000 18.10.2000 Steun voor het tijdelijk stopzetten van de 
visserijactiviteiten na het verstrijken van de 
visserijovereenkomst met Marokko

PB C 11 van 13.1.2001

NN 159/1999 18.1.2000 Steun voor het tijdelijk stopzetten van de 
activiteiten van vissers en reders die in de 
Marokkaanse wateren vissen

PB C 110 van 15.4.2000

N 90/2000 21.8.2000 Steun voor proefprojecten op het gebied van de 
experimentele visserij

PB C 272 van 23.9.2000

Andalusië N 63/2000 21.8.2000 Tijdelijk stopzetten van de vlootactiviteit met de 
zegen

PB C 272 van 23.9.2000

NN 64/2000 18.10.2000 Steun voor het tijdelijk stopzetten van de 
visserijactiviteiten na het verstrijken van de 
visserijovereenkomst met Marokko

N 342/2000 19.10.2000 Steun voor opleiding, bevordering van sociaal-
culturele activiteiten en voorlichting in de visserij

PB C 354 van 9.12.2000

N 617/2000 4.12.2000 Modernisering van verwerkings- en 
verkoopbedrijven

PB C 3 van 6.1.2001

Galicië N 615/2000 4.12.2000 Steun voor vernieuwing en modernisering van de 
vloot

PB C 3 van 6.1.2001
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Verenigd Koninkrijk

2.3. Steungevallen waarin de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, 
van het EG-Verdrag heeft geconstateerd en waarvoor zij de procedure 
van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag heeft beëindigd

Italië

2.4. Overige beschikkingen van de Commissie

Finland

3. In de vervoersector

3.1. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure
in te leiden heeft vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin
van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

Italië

Spanje

3.2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft 
verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

België

Denemarken

Andalusië N 359/2000 4.12.2000 Verbetering en modernisering van de visserij PB C 44 van 10.2.2001
Catalonië N 509/2000 20.12.2000 Structurele steun voor de visserij PB C 44 van 10.2.2001
Galicië N 673/2000 29.12.2000 Steun voor het definitief uit de vaart nemen van 

vissersschepen
PB C 44 van 10.2.2001

N 656/2000 29.12.2000 Steun voor de promotie, kwaliteit en nieuwe 
afzetmarkten van visserijproducten

PB C 44 van 10.2.2001

N 406/2000 29.12.2000 Valencia — Structurele steun voor de visserij en 
aquacultuur

PB C 44 van 10.2.2001

N 69/2000 29.5.2000 Besmettelijke zalmanemie — Financiële 
steunregeling

PB C 190 van 8.7.2000

C 21/1996 28.6.2000 Steun voor KMO’s PB L 259 van 13.10.2000

E 17/1995 16.5.2000 Bestaande maatregelen voor de aquacultuur

Piemonte N 815a/1999 21.12.2000 Investeringsfonds — Campo di intervento 1

N 673/1999 31.3.2000 Asetra PB C 184 van 1.7.2000

N 567/1999 12.7.2000 Waals plan betreffende steun voor het vervoer over waterwegen PB C 284 van 7.10.2000
N 142/2000 26.7.2000 Staatssteun voor het zeevervoer 

N 441/2000 15.11.2000 Steun voor de opleiding van zeevarenden PB C 380 van 30.12.2000
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Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Italië

Nederland

Portugal

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

3.3. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand
de door de Commissie gevraagde inlichtingen te verstrekken

Italië

N 33/2000 11.8.2000 Maatregelen in de sector zeevervoer

N 24/2000 1.3.2000 Luchtvaartverbinding met Corsica
N 540/2000 4.10.2000 Verlenging van de concessies van autowegmaatschappijen PB C 354 van 9.12.2000
N 564/2000 18.10.2000 Plan betreffende steun voor vervoerders over waterwegen

voor 2000
PB C 380 van 30.12.2000

N 593/2000 7.12.2000 Terugbetaling van het maritieme deel van de bedrijfsbelasting

NN 124/1999 15.2.2000 Financiële bijdragen 1999 PB C 110 van 15.4.2000
N 180/2000 16.5.2000 Binnenvaart — Opleidingssteun (2000-2003) PB C 184 van 1.7.2000

N 541/2000 4.10.2000 Wijziging van de staatssteunbeschikking 1999 betreffende 
Olympic Airways — Garanties

N 755/1999 15.11.2000 Maatregelen voor het gecombineerd vervoer in de provincie 
Bolzano

N 508/1999 21.12.2000 Gecombineerd vervoer/wegvervoer Bolzano I — 
Investeringssteun

N 464/1999 29.3.2000 Parkeervoorzieningen PB C 134 van 13.5.2000
N 208/2000 14.9.2000 Openbare terminals PB C 315 van 4.11.2000
N 577/1999 4.10.2000 Centrum voor spoorwegdiensten Rotterdam-Maasvlakte PB C 354 van 9.12.2000
N 183/2000 18.10.2000 O&O-steun in de vervoerssector PB C 362 van 16.12.2000

N 336/2000 20.9.2000 Luchtvaartmaatschappij TAP

N 694/1999 16.5.2000 Modernisering van het stads- en wegvervoer (La Rioja) PB C 202 van 15.7.2000
N 950/1999 4.10.2000 Aero Transport International

N 819/1999 15.2.2000 Steun voor reders — Opleidingssteun PB C 88 van 25.3.2000

N 790/1999 12.7.2000 Tonnagebelasting PB C 258 van 9.9.2000

C 81/1998 12.7.2000 Maatregelen ten behoeve van de havensector, artikelen 24 tot en 
met 29

C 27/1993 12.7.2000 Maatregelen ten behoeve van het werken in de havensector
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3.4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Frankrijk

Duitsland

3.5. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd 
en de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Oostenrijk

3.6. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag 
met een voorwaardelijke eindbeschikking heeft beëindigd en de steun op bepaalde 
voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Spanje

3.7. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een (gedeeltelijke) negatieve beschikking heeft beëindigd 
en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Nederland

Spanje

3.8. Overige beschikkingen van de Commissie

Italië

Spanje

N 679/2000 (C 65/2000) 13.12.2000 Steun voor de introductie van zeevervoerstrajecten PB C 37 van 3.2.2001

NN 102/2000 (C 63/2000) 15.11.2000 Bahntrans GmbH PB C 52 van 17.2.2001

Tirol C 6/1998 15.2.2000 Autoweg Tirol

C 10/1998 19.7.2000 Openbaredienstverplichtingen betreffende 
scheepvaartverbindingen

C 30/1999 31.10.2000 Gecombineerd vervoer Rotterdam

C 65/1998 26.7.2000 Renove II
C 32/1993 29.11.2000 Steun ten behoeve van de onderneming Ferries Golfo de 

Vizcaya SA

E 7/1999 1.2.2000 Funiviaria Alto Tirreno SpA

C 10/1998 21.12.2000 Openbaredienstverplichtingen betreffende 
scheepvaartverbindingen
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E — Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

1. Gerecht van eerste aanleg

2. Hof van Justitie

Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in
T-613/97 Ufex en anderen tegen Commissie 14.12.2000
T-296/97 Alitalia tegen Commissie 12.12.2000
T-55/99 Confederación Española de Transporte de 

Mercancías
29.9.2000 Nog niet bekendgemaakt

T-184/97 BP Chemicals tegen Commissie 27.9.2000
T-234/95 DSG Dradenauer StahlgesellschaftmbH tegen 

Commissie
29.6.2000 Nog niet bekendgemaakt

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 en anderen 15.6.2000

T-204/97 EPAC tegen Commissie 13.6.2000
T-270/97 EPAC tegen Commissie 13.6.2000
T-46/97 SIC tegen Commissie 10.5.2000
T-72/98 Astilleros Zamacona tegen Commissie 16.3.2000
T-49/97 TAT European Airlines tegen Commissie 17.1.2000

Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in
C-105/99 
(C-15/98)

Italië tegen Commissie 19.10.2000

C-15/98 Italië tegen Commissie 19.10.2000
C-278/00 Griekenland tegen Commissie 12.10.2000
C-480/98 Spanje tegen Commissie 12.10.2000 Nog niet bekendgemaakt
C-288/96 Duitsland tegen Commissie 5.10.2000
C-156/98 Duitsland tegen Commissie 19.9.2000
C-404/97 Commissie tegen Portugal 27.6.2000 Nog niet bekendgemaakt
C-332/98 Frankrijk tegen Commissie 22.6.2000 Nog niet bekendgemaakt
C-106/98 P Comité d’entreprise de la Société française de 

production en anderen tegen Commissie
23.5.2000

C-83/98 P Frankrijk tegen Ladbroke Racing Ltd en 
Commissie

16.5.2000 Nog niet bekendgemaakt
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IV — INTERNATIONAAL

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de
overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van
Amerika en de regering van Canada betreffende de toepassing van hun mededingingsregels —
1 januari 2000 tot en met 31 december 2000

1. Verenigde Staten

1.1. Inleiding

Op 23 september 1991 sloot de Commissie een overeenkomst met de regering van de Verenigde Staten
van Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (182) (de „overeenkomst van 1991”),
waarmee wordt beoogd de samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten te bevorderen. Bij een
gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie van 10 april 1995 (183) werd de overeenkomst
goedgekeurd en van toepassing verklaard.

Op 4 juni 1998 trad een nieuwe overeenkomst, die de bepalingen inzake positieve internationale
courtoisie van de overeenkomst van 1991 versterkt, in werking (184) (de „overeenkomst van 1998”), na
goedkeuring bij een gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie van 29 mei 1998.

Op 8 oktober 1996 stelde de Commissie het eerste verslag over de toepassing van de overeenkomst van
1991 vast voor de periode van 10 april 1995 tot en met 30 juni 1996 (185). Het tweede verslag betrof het
resterende deel van het kalenderjaar 1996 en bestreek de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 december
1996 (186). Het derde verslag had betrekking op het gehele kalenderjaar 1997 (187), het vierde op het jaar
1998 (188) en het vijfde op 1999 (189). Het onderhavige verslag behandelt het kalenderjaar van 1 januari
2000 tot en met 31 december 2000. Het moet worden gelezen in samenhang met het eerste verslag,
waarin de voordelen, maar ook de beperkingen van dit type samenwerking in detail zijn uiteengezet.

Kort samengevat voorziet de overeenkomst van 1991 in:

— wederzijdse kennisgeving van zaken die door de mededingingsautoriteit van de ene partij worden
onderzocht, voorzover die zaken de gewichtige belangen van de andere partij kunnen beïnvloeden
(artikel II), en uitwisseling van informatie over algemene zaken die betrekking hebben op de
tenuitvoerlegging van de mededingingsregels (artikel III);

¥182∂ Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95 van 27.4.1995, blz. 47 en 50).

¥183∂ Zie PB L 95 van 27.4.1995, blz. 45 en 46.
¥184∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de

toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun mededingingswetgeving
(PB L 173 van 18.6.1998, blz. 26-31).

¥185∂ COM(96) 479 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 299-311.
¥186∂ COM(97) 346 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 312-318.
¥187∂ COM(1998) 510 def., zie XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 317-327.
¥188∂ COM(1999) 439 def., zie XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 313-328.
¥189∂ COM(2000) 618 def., zie XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 319-332.
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— samenwerking en coördinatie van het optreden van de mededingingsautoriteiten van beide partijen
(artikel IV);

— een procedure voor traditionele courtoisie, op grond waarvan elke partij zich ertoe verbindt bij haar
optreden ter handhaving van haar mededingingsregels rekening te houden met de gewichtige
belangen van de andere partij (artikel VI);

— een procedure voor positieve courtoisie, op grond waarvan elke partij de andere partij kan
uitnodigen om op basis van de wetgeving van laatstgenoemde partij passende maatregelen te nemen
met betrekking tot de concurrentieverstorende activiteiten die op haar grondgebied zijn uitgevoerd
en die de gewichtige belangen van de verzoekende partij raken (artikel V).

In aanvulling daarop wordt in de overeenkomst van 1991 duidelijk gesteld dat niets daarin mag worden
uitgelegd op een wijze die in strijd is met de vigerende wetgeving van de Europese Unie en de Verenigde
Staten van Amerika (artikel IX). In het bijzonder blijven de mededingingsautoriteiten gebonden door hun
interne regels betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie die door hen
tijdens hun respectieve onderzoeken wordt verzameld (artikel VIII).

In de overeenkomst van 1998 worden zowel het mechanisme van de „positieve internationale courtoisie”
als de omstandigheden waaronder daarvan gebruik gemaakt kan worden, verduidelijkt. In het bijzonder
worden in die overeenkomst de voorwaarden beschreven waaronder de verzoekende partij normaal
gesproken haar eigen handhavend optreden dient op te schorten en om optreden van de andere partij
dient te verzoeken.

1.2. Samenwerking tussen de EG en de VS in individuele zaken in 2000

De samenwerking tussen de Commissie enerzijds en de Antitrust Division van het Amerikaanse ministerie
van Justitie (DoJ) en de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) anderzijds werd in de loop van
2000 verder versterkt. De contacten tussen ambtenaren van de Commissie en hun collega’s van de twee
Amerikaanse diensten zijn aanzienlijk toegenomen. Deze contacten gaan van uitvoerige besprekingen van
concrete zaken tot meer algemene, soms theoretische aangelegenheden die verband houden met het
mededingingsbeleid. Met een zekere regelmaat vinden er bijeenkomsten en contacten op hoog niveau
plaats. De samenwerking blijft wederzijds aanzienlijke vruchten afwerpen omdat onze respectieve
handhavingsactiviteit wordt versterkt, nodeloze conflicten of onverenigbaarheden tussen die handhavings-
activiteiten worden vermeden en er een beter begrip totstandkomt voor elkaars mededingingsbeleid.

1.2.1. Fusiezaken

In 2000 werd een ongekend groot aantal concentratievoornemens gelijktijdig aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan onderzocht. Met betrekking tot het onderzoek van die concentratiezaken waren er
bijna dagelijks contacten tussen ambtenaren van de taskforce Fusiecontrole van het directoraat-generaal
Concurrentie en ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FTC. Het spreekt vanzelf
dat de samenwerking het doelmatigst is wanneer de betrokken partijen ermee instemmen dat de
communautaire en de Amerikaanse diensten de informatie in de aanmelding kunnen delen door afstand
te doen van hun recht op een vertrouwelijke behandeling. Dit gebeurt vaak.

De trans-Atlantische samenwerking in 2000 was inzonderheid intensief met betrekking tot de grote
concentratiezaken in de „nieuwe economie” en het multimediabedrijf, meer bepaald in de zaken
AOL/Time Warner, Time Warner/EMI en MCI WorldCom/Sprint. Nadat de partijen afstand hadden
gedaan van hun voornoemde recht, werd de inhoudelijke beoordeling van de zaken grotendeels verricht
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in nauwe samenwerking tussen de autoriteiten. Vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van
Justitie (MCI WorldCom/Sprint) en de FTC (AOL/Time Warner, Time Warner/EMI) woonden de
hoorzittingen van de partijen die wensten te fuseren, bij en er waren geregeld telefoongesprekken,
uitwisselingen van documenten en andere contacten tussen de teams die de zaken behandelden.

In de zaken AOL/Time Warner en Time Warner/EMI was de gedachtewisseling tussen de ambtenaren aan
beide zijden voornamelijk gericht op de beoordeling van de gevolgen die de voorgenomen transacties
waarschijnlijk zouden hebben op de mededinging in de muziekmarkten (onder meer muziekopnames,
muziekuitgeverij en on-linedistributie via Internet). Uiteindelijk sprong de Time Warner/EMI-
overeenkomst af ingevolge de bezwaren die de Commissie maakte tegen de voorgenomen transactie, en
trokken de partijen hun aanmelding in. De Commissie ging voorwaardelijk akkoord met de concentratie
tussen AOL en Time Warner op voorwaarde dat het Duitse mediaconcern Bertelsmann zich zou
terugtrekken uit gemeenschappelijke ondernemingen met AOL.

In de zaak MCI WorldCom/Sprint kwam de Commissie snel tot de conclusie dat dit concentratie-
voornemen tussen twee Amerikaanse telecombedrijven wereldwijde effecten zou sorteren. Internet is van
mondiale aard; Internettoegang en -serviceproviders, Internetcontentproviders, en eindgebruikers eisen
alle universele verbindbaarheid op het wereldwijde web. De Commissie had reeds in 1998 bij het
onderzoek van de concentratie tussen WorldCom en MCI geconcludeerd dat er een mondiale markt is
van universele Internetverbindbaarheid op het hoogste niveau en dat de gevolgen van die concentratie
tussen die twee Amerikaanse bedrijven niet alleen de Amerikaanse verbruikers aanbelangden maar onder
meer ook de verbruikers in de Europese Unie. In de zaak MCI WorldCom/Sprint concludeerde de
Commissie opnieuw dat de markt van de Internetverbindbaarheid op het hoogste niveau een van de
relevante markten was. MCI WorldCom/Sprint was het eerste en tot dusver het enige door de Commissie
verboden concentratievoornemen waarbij een Amerikaans bedrijf betrokken was.

De Commissie werkte eveneens nauw samen met de FTC in de zaak Boeing/Hughes. Uiteindelijk keurde
de Commissie de concentratie na een grondig onderzoek goed, nadat de partijen verbintenissen hadden
aangeboden die de eerdere bezwaren wegnamen volgens welke de transactie zou kunnen leiden tot de
totstandkoming of de versterking van een machtspositie op de markten van de GEO-satellieten en de
lanceringsdiensten.

De Commissie werkte nauw samen met de FTC in de zaak AstraZeneca/Novartis inzonderheid met het
oog op het vinden van een gemeenschappelijke oplossing voor de problemen welke werden vastgesteld
op de markten van de schimmelbestrijdingsmiddelen voor granen en de onkruidverdelgingsmiddelen ter
bescherming van maïs. De samenwerking bleek in het bijzonder dienstig te zijn voor beide autoriteiten
omdat zij dezelfde verbintenis kregen voorgelegd die de mededingingsbezwaren op verschillende
regionale markten moest opheffen. In deze welbepaalde zaak die de wereldwijde afstoting van de
strobilurinactiviteiten van Novartis en de acetochloorproducten van AstraZenaca betrof, was
samenwerking tussen de autoriteiten nodig om te garanderen dat de verbintenissen welke uiteindelijk
werden aanvaard, niet tegenstrijdig waren en de koper aanvaardbaar zou zijn voor beide autoriteiten. In
het licht van het verzoek van de FTC dat er eerst een koper van die activiteiten moet zijn voordat de
transactie werd goedgekeurd, waren de partijen eigenlijk reeds begonnen met de tenuitvoerlegging van
de verbintenis om een koper te zoeken voordat de verbintenis uiteindelijk door de Commissie kon
worden aanvaard.

In de zaak Alcoa/Reynolds werkten de met de zaak belaste teams aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan (Commissie en Amerikaans ministerie van Justitie) nauw met elkaar samen. Voorts werkte de
Commissie eveneens samen met de Canadese en Australische mededingingsautoriteiten. Vertegen-
woordigers van de Amerikaanse en Canadese autoriteiten namen deel aan de hoorzitting van de
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fuserende partijen. De concentratie werd uiteindelijk door de Commissie goedgekeurd op voorwaarde dat
belangrijke afstotingen zouden plaatsvinden.

1.2.2. Niet-fusiezaken

In 2000 namen de contacten tussen de Commissie en de Amerikaanse antitrustdiensten in niet-fusiezaken
in het algemeen toe. Met betrekking tot de zogenaamde B2B-marktplaats „Covisint” (een uitwisseling
onder aanbieders die is opgezet door drie belangrijke fabrikanten van auto-onderdelen) had de
Commissie bijvoorbeeld een aantal informele gedachtewisselingen met de ploeg van de FTC die
dezelfde zaak onderzocht.

In kartelonderzoeken zijn de contacten tussen de diensten minder frequent. Dit komt omdat wij krachtens
onze huidige samenwerkingsregelingen niet in staat zijn vertrouwelijke gegevens uit te wisselen bij
ontstentenis van een uitdrukkelijke afstand van rechten vanwege de bron van de informatie waarover de
diensten beschikken. Niettemin is de samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten in
kartelzaken het laatste jaar aanmerkelijk verbeterd. Contacten tussen de desbetreffende diensten van de
Commissie en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn immers gemeengoed geworden.

1.3. Administratieve akkoorden betreffende wederzijdse deelname
(Administrative Arrangements on Attendance: AAA)

De Commissie heeft op 31 maart 1999 haar goedkeuring gehecht aan een tekst van de administratieve
akkoorden tussen de mededingingsautoriteiten van de Europese Gemeenschappen en van de Verenigde
Staten betreffende hun wederzijdse deelname aan sommige fasen van de op grond van hun respectieve
mededingingsregels ingeleide procedures (190). Deze akkoorden zijn gesloten in het kader van de
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten betreffende
de toepassing van hun mededingingsregels, en in het bijzonder de bepalingen over de coördinatie van de
handhavingsactiviteiten.

Op de nieuwe administratieve akkoorden werd voor het eerst een beroep gedaan in december 1999, toen
vertegenwoordigers van de Amerikaanse FTC de hoorzitting van de Commissie in de concentratiezaak
BOC/Air Liquide bijwoonden. In 2000 woonden vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie
van Justitie en de FTC verschillende hoorzittingen bij (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, WorldCom
MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds) terwijl in 2000 een ambtenaar van de Commissie voor het eerst een „pitch
meeting” tussen het Amerikaanse ministerie van Justitie en de fuserende partijen (WorldCom
MCI/Sprint) bijwoonde.

1.4. EU/VS-werkgroep fusies

Op de jaarlijkse bilaterale bijeenkomst tussen de Commissie (DG Concurrentie), de FTC en het
Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ), die op 5 oktober 1999 in Brussel plaatsvond, werd besloten
een nieuwe EU/VS-werkgroep op te richten, met als doel de intensivering van de trans-Atlantische
antitrustsamenwerking.

Men was van mening dat, hoewel de samenwerking tussen de EU en de VS in concentratiezaken zeer
succesvol is, er nog ruimte is voor verbetering, met name met het oog op de huidige fusiegolf en de
exponentiële groei van grootschalige transacties met een grensoverschrijdend karakter. Op langere

¥190∂ Bulletin EU 3-1999, „Mededinging” (18/43). Verslag van 1999, COM(2000) 618 def., blz. 5.
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termijn zou de werkgroep ook de taak kunnen krijgen andere mededingingskwesties van
gemeenschappelijk belang te bestuderen.

Tot dusver heeft de werkgroep haar inspanningen gericht op het eerste onderwerp (corrigerende
maatregelen). In het vorige jaar (2000) waren er uitgebreide driepartijengedachtewisselingen
(Commissie/Amerikaans ministerie van Justitie/FTC) waaronder een bijeenkomst en een aantal tele-/
videoconferenties. De besprekingen waren voordelig voor de drie autoriteiten en bijzonder nuttig voor de
Commissie bij de voorbereiding van de recentelijk aangenomen mededeling inzake verbintenissen in
concentratiezaken (191). Er wordt verwacht dat de EU/VS-werkgroep in 2001 de oligopolide machtspositie
zal onderzoeken.

1.5. Positieve internationale courtoisie

In 1997 heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de eerste (en tot dusver enige) keer een beroep
gedaan op de positieve internationale courtoisie, die in artikel V van de overeenkomst van 1991 is
opgenomen (192). Het Amerikaanse ministerie van Justitie had de Commissie gevraagd op grond van de
communautaire mededingingsvoorschriften eventueel concurrentieverstorend gedrag van vier Europese
luchtvaartmaatschappijen (Air France, SAS, Lufthansa en Iberia) die eigenaar waren van of aangesloten bij
het geïnformatiseerde begrotingssysteem Amadeus in Europa, te onderzoeken. Sabre, een geïnformatiseerd
begrotingssysteem dat toen eigendom was van American Airlines, had bij het Amerikaanse ministerie een
klacht ingediend over vermeende uitsluitingspraktijken vanwege de eigenaars en de leden van Amadeus.
Ingevolge het verzoek van het Amerikaanse ministerie lanceerde de Commissie een onderzoek en deed zij
in 1999 een mededeling van punten van bezwaar toekomen aan Air France op grond van een gering aantal
van de oorspronkelijke aantijgingen. Het onderzoek werd in juli 2000 (193) succesvol afgerond nadat Air
France had ingestemd met een gedragscode die Sabre gelijkwaardige voorwaarden bood als die welke
werden aangeboden aan Amadeus waarvan Air France gedeeltelijk eigenaar was, alsook aan andere
geïnformatiseerde begrotingssystemen. Sabre had eerder vergelijkbare overeenkomsten bereikt met SAS en
Lufthansa.

Dergelijke innoverende samenwerking luidt een mogelijke gevoelige lastenverdeling onder diensten die
gevestigd zijn in verschillende delen van de wereld, in. Positieve internationale courtoisie biedt
inzonderheid de mogelijkheid een potentieel concurrentieprobleem te laten behandelen door de dienst die
daartoe het best geplaatst is, meer bepaald in termen van bewijsgaring of de mogelijke oplegging van
sancties.

1.6. Contacten op hoog niveau

Er waren talloze bilaterale contacten op hoog niveau tussen de Commissie en de relevante Amerikaanse
autoriteiten in de loop van 2000: de heer Mario Monti legde als voor concurrentie bevoegd commissaris
in juni een eerste uitgebreid officieel bezoek af in Washington en maakte van de gelegenheid gebruik om
onder meer belangrijke personen uit de overheidsdiensten en het Congres te ontmoeten; in juni werd de
jaarlijkse bilaterale bijeenkomst tussen de Commissie enerzijds en het Amerikaanse ministerie van
Justitie en de Amerikaanse FTC anderzijds gehouden te Washington; in de loop van het jaar vonden
eveneens bijeenkomsten plaats tussen de Commissie en het Amerikaanse ministerie van Vervoer, de
Amerikaanse Federal Communications Commission en de Amerikaanse Federal Maritime Commission

¥191∂ Mededeling van de Commissie betreffende op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 447/98 van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen (PB C 68 van 2.3.2001, blz. 3-11).

¥192∂ Het verzoek dateert van voor de sluiting van de EU/VS-overeenkomst inzake positieve internationale courtoisie van 1998.
¥193∂ Zie persbericht van de Commissie (IP/00/835 van 25.7.2000).
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(diensten die een zekere bevoegdheid hebben voor concurrentieaangelegenheden in hun respectieve
sectoren).

1.7. Statistische informatie

a) Aantal kennisgevingen van de Commissie en de autoriteiten van de VS

In de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 verrichtte de Commissie in totaal
104 kennisgevingen. De zaken zijn onderverdeeld in fusiezaken en niet-fusiezaken en zijn opgesomd in
bijlage 1.

De Commissie ontving in dezelfde periode in totaal 58 kennisgevingen van de autoriteiten van de VS.
Hiervan waren er 32 afkomstig van het Amerikaanse ministerie van Justitie en 26 van de FTC. Een lijst
van deze zaken is opgenomen in bijlage 2, wederom met een onderverdeling in fusiezaken en niet-
fusiezaken.

Fusiezaken vertegenwoordigen het merendeel van alle kennisgevingen in beide richtingen. De
Commissie verrichtte 85 keer kennisgeving voor fusiezaken en de autoriteiten van de VS 49 keer.

De vermelde cijfers geven het aantal zaken weer waarin een (of meer) kennisgevingen werden verricht,
en niet het totale aantal afzonderlijke kennisgevingen. Op grond van artikel II van de overeenkomst
kunnen kennisgevingen plaatsvinden in uiteenlopende fasen van de procedure, zodat in eenzelfde zaak
verscheidene kennisgevingen kunnen worden verricht.

Tabel 1 geeft in cijfers het aantal kennisgevingen weer dat tussen 1 januari 2000 en 31 december 2000 is
verricht op grond van de overeenkomst van 1991 tussen de EU en de VS. Tabel 2 vermeldt in cijfers het
aantal zaken waarin sinds 23 september 1991 kennisgeving is verricht.

Tabel 1

ZAKEN WAARIN KENNISGEVING IS VERRICHT194

Jaar Aantal EG
Aantal VS Aantal kennisgevingen

van fusies
FTC DoJ Totaal EG VS

2000 104 ¥194∂ 26 32 58 85 49

¥194∂ Die kennisgevingen omvatten een aantal zaken waar de Commissie Amerikaanse bedrijven om inlichtingen verzocht.
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Tabel 2

ZAKEN WAARIN KENNISGEVING IS VERRICHT

b) Kennisgeving door de Commissie aan de lidstaten

Volgens de tekst van de interpretatieve brief die de Europese Gemeenschappen aan de VS hebben
gezonden en de Verklaring betreffende doorzichtigheid van de Commissie aan de Raad van 10 april 1995
stelt de Commissie, na kennisgeving aan de mededingingsautoriteiten van de VS, de lidstaat of lidstaten
waarvan de belangen in het geding zijn, op de hoogte van de kennisgevingen die zij heeft ontvangen van
de antitrustautoriteiten van de VS. Zodra er dus kennisgevingen worden ontvangen van de autoriteiten
van de VS, worden deze onmiddellijk naar de relevante eenheden van DG Concurrentie gezonden en
worden tegelijkertijd afschriften gestuurd naar de eventuele lidstaten waarvan de belangen in het geding
zijn. Evenzeer worden bij kennisgevingen van DG Concurrentie aan de autoriteiten van de VS
tegelijkertijd afschriften gezonden aan de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn.

In de meeste gevallen doen de autoriteiten van de VS ook rechtstreeks kennisgeving aan de lidstaten, uit
hoofde van de OESO-aanbeveling (195). Gedurende de verslagperiode ontving het Verenigd Koninkrijk
kennisgevingen in 45 zaken, Duitsland in 30 zaken, Frankrijk in 19 zaken, Nederland en Zweden ieder in
12 zaken, Spanje in 6 zaken, België, Finland en Italië ieder in 4 zaken, Ierland in 3 zaken, Denemarken,
Luxemburg en Oostenrijk ieder in 2 zaken.

1.8. Conclusies

2000 heeft een verdere versterking van de samenwerking tussen de EU en de VS bij mededingingsaange-
legenheden te zien gegeven. Met betrekking tot de behandeling van grensoverschrijdende fusiezaken in
het bijzonder is die samenwerking zeer nauw en vruchtbaar geweest; zij heeft een toenemende
convergentie in de aanpak van respectievelijk de EU en de VS vergemakkelijkt wat betreft de
beoordeling van vermoedelijke concurrentieverstorende effecten als gevolg van dergelijke transacties.
Ook de aanpak op het gebied van de identificatie en tenuitvoerlegging van maatregelen en op het gebied

Jaar Aantal EG
Aantal VS Aantal kennisgevingen

van fusies
FTC DoJ Totaal EG VS

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∂ Herziene aanbeveling van de Raad van de OESO betreffende samenwerking tussen leden bij mededingingsbeperkende
gedragingen die nadelige gevolgen hebben voor de internationale handel, goedgekeurd op 27 en 28 juli 1995.
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van het toezicht op de nakoming van de maatregelen na de fusie stemt aan weerszijde steeds meer
overeen.

In de loop van het jaar hebben de autoriteiten van de EU en de VS bovendien hun contacten verder
versterkt met betrekking tot het onderzoek van andere concurrentieaangelegenheden dan concentra-
tiezaken en inzonderheid met het oog op de bestrijding van mondiale kartels. De Commissie, het
Amerikaanse ministerie van Justitie en de FTC blijven tevens met elkaar in constante dialoog over
algemene kwesties van gemeenschappelijk belang inzake mededingingsbeleid en handhaving.

2. Canada

2.1. Inleiding

De overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende samenwerking op mededin-
gingsgebied is erop gericht de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en Canada met
betrekking tot de handhaving van hun respectieve mededingingsvoorschriften te bevorderen. De
overeenkomst werd ondertekend op de topbijeenkomst tussen de Europese Unie en Canada die op 17 juni
1999 te Bonn plaatsvond, en trad in werking bij de ondertekening ervan.

De overeenkomst voorziet voornamelijk in het volgende: i) wederzijdse kennisgeving van zaken die door
de mededingingsautoriteiten van één van de partijen worden onderzocht wanneer die zaken de
gewichtige belangen van de andere partij kunnen beïnvloeden; ii) coördinatie van de handhavingsacti-
viteiten van beide partijen alsook het verstrekken van onderlinge bijstand; iii) de mogelijkheid van de
partijen om elkaar te verzoeken handhavend op te treden (positieve courtoisie) en om rekening te houden
met de gewichtige belangen van de andere partij bij het handhavend optreden (traditionele courtoisie) en
iv) de uitwisseling van gegevens tussen de partijen zonder dat daarbij geraakt wordt aan de vertrouwe-
lijkheidsverplichtingen van de partijen met betrekking tot dergelijke informatie. In hoofdzaak is de
overeenkomst zeer vergelijkbaar met die welke in 1991 werd gesloten tussen de EG en de VS.

2.2. Kennisgevingen

a) Aantal kennisgevingen van de Commissie en de Canadese autoriteiten

In de periode van 17 juni 1999 tot december 1999 deed de Commissie kennisgeving in vier zaken en in
2000 in negen zaken. De Commissie ontving in 1999 drie kennisgevingen van het Canadian Competition
Bureau (CCB) en tien in 2000.

De trend is dat kennisgevingen van de Commissie inzake fusiezaken sneller toenemen dan inzake
andere antitrustzaken. Dit is een weerspiegeling van de procedure op grond van de concentratiever-
ordening waarbij de Commissie, bij de ontvangst van een aanmelding, in het Publicatieblad een
mededeling publiceert waarin wordt bekendgemaakt dat aanmelding is gedaan. De Canadese
autoriteiten hebben in 2000 voornamelijk kennisgeving gedaan van activiteiten op het gebied van het
onderzoek naar kartels. Belangrijke samenwerkingssectoren zijn: luchtvaart, aluminium, geïntegreerde
elektronica, telecomnetwerken, kabelmaatschappijen en inhoudleveranciers en vervoer.

Veel tijdens de verslagperiode aangemelde zaken, in het bijzonder kwesties die onder de artikelen 81
en 82 van het EG-Verdrag vallen, zijn nog niet afgesloten en daarom is het niet mogelijk deze in detail te
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bespreken of bij naam te noemen, behalve wanneer zij al onderwerp van een verklaring of bekendmaking
van de Commissie zijn geweest.

Tegelijkertijd zijn de meeste fusiezaken die aanleiding hebben gegeven tot kennisgevingen en
samenwerking op grond van de overeenkomst, nu afgesloten vanwege de strikte uiterste termijnen die op
basis van de concentratieverordening (196) worden toegepast. Deze kunnen derhalve in dit verslag worden
besproken.

In aanvulling daarop moesten, als gevolg van de vertrouwelijkheid van de Canadese procedures en de
verplichting tot vertrouwelijke behandeling door de Europese Gemeenschappen uit hoofde van artikel X
van de overeenkomst, zelfs in die gevallen waarin de Europese Commissie haar onderzoek heeft
afgerond en de zaken heeft afgesloten, verwijzingen naar specifieke zaken ten aanzien waarvan het
onderzoek door de Canadese autoriteiten nog loopt of ten aanzien waarvan anderszins vertrouwelijkheid
wordt gevergd, worden beperkt.

b) Kennisgeving door de Commissie aan de lidstaten en derde landen

Van alle kennisgevingen die van het Canadese Competition Bureau zijn ontvangen, worden op hetzelfde
moment dat ze naar de relevante eenheden van DG Concurrentie worden gestuurd, afschriften gezonden
naar de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zouden kunnen zijn. Op dezelfde wijze
worden bij de kennisgevingen van DG Concurrentie aan het Canadese Competition Bureau, tegelijkertijd
afschriften gezonden aan de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn. In de
verslagperiode ontving Duitsland kennisgevingen in zes zaken, Frankrijk in vijf zaken, de Verenigde
Staten in drie zaken, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk in twee zaken en België, Nederland en
Zwitserland elk in één zaak.

2.3. Samenwerking

Onze ervaring met de samenwerking met onze Canadese collega’s is zeer positief. De aard van de
samenwerking hangt af van het afzonderlijke geval, en kan variëren van alleen maar informeren naar de
tijdschema’s van de procedures tot de coördinatie van de voorgestelde oplossing in een bepaalde zaak.

De dagelijkse samenwerking tussen DG Concurrentie en het Canadian Competition Bureau verloopt vrij
vlot. De samenwerking is vergelijkbaar met die op grond van de EG/VS-samenwerkingsovereenkomst
maar op een kleinere schaal. Er zijn frequent contacten inzake onderzoeken in concentratiezaken, de
Canadese diensten hebben deelgenomen aan een aantal hoorzittingen. Omgekeerd zullen ambtenaren van
de communautaire diensten procedures in Canada kunnen volgen wanneer het belang van de EG in het
geding is. Het verdient vermelding dat trilaterale teleconferenties/vergaderingen (EG/VS/Canada)
hebben plaatsgevonden in de zaak Dow Chemical/Union Carbide en in de zaak Alcoa/Reynolds.

2.4. Enkele zaken

De eerste kennisgeving die in 2000 van Canada werd ontvangen, betrof de voorgenomen verwerving van
Union Carbide Corporation door Dow Chemical, een zaak die reeds werd onderzocht in samenwerking
met de Amerikaanse autoriteiten. Alle andere in 2000 ontvangen kennisgevingen betroffen kartelon-
derzoeken.

¥196∂ Verordening (EEG) nr. 4064/89 van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen
(PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1); zoals gerectificeerd in PB L 257 van 21.9.1990, blz. 13 en zoals gewijzigd door
Verordening (EG) nr. 1310/97 van de Raad van juni 1997.
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Onzerzijds dient bijzondere aandacht te worden besteed aan onze nauwe samenwerking met de Canadese
autoriteiten in de zaak Vivendi/Canal+/Seagram. Na een marktonderzoek kwam de Commissie tot de
conclusie dat deze concentratie gevolgen zou hebben op drie markten, meer bepaald de
betaaltelevisiemarkt, de opkomende pan-Europese portaalmarkt en de opkomende markt van on-
linemuziek. Uiteindelijk werd de concentratie goedgekeurd op voorwaarde dat Vivendi zijn belang in de
Britse betaaltelevisiezender BSkyB van de hand zou doen en concurrerende betaaltelevisieoperatoren
toegang zou verlenen tot de films van Universal.

2.5. Conclusie

De overeenkomst heeft geleid tot hechtere betrekkingen tussen de Commissie en het Canadian
Competition Bureau alsook tot een beter begrip van elkaars mededingingsbeleid. Een toenemend aantal
zaken wordt onderzocht door beide mededingingsautoriteiten en er wordt derhalve in toenemende mate
erkend dat het belangrijk is tegenstrijdige beslissingen te vermijden en de handhavingsactiviteiten te
coördineren op dusdanige wijze dat dit beide partijen ten goede komt.
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BIJLAGE 1

KENNISGEVINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE AAN DE AUTORITEITEN
VAN DE VS — 1.1.2000-31.12.2000

Fusiezaken

1 COMP/M.1786 General Electric Company/Thomson-CSF

2 COMP/M.1782 American Home Products/Warner-Lambert

3 COMP/JV.30 BVI Television (Europe) Inc./SPE Euromovies Investments Inc./Europe 
Movieco Partners

4 COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International

5 COMP/M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills

6 COMP/M.1741 MCI WorldCom/Sprint Corporation

7 COMP/JV.38 KPN/Bellsouth/E-Plus 

8 COMP/M.1796 Bayer/Lyondell

9 COMP/M.1847 General Motors/Saab Automobile

10 COMP/M.1849 Solectron/Ericsson

11 COMP/M.1841 Celestica/IBM

12 COMP/M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems

13 COMP/M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn

14 COMP/M.1880 3M/Quante

15 COMP/M.1856 Citigroup/Schroders

16 COMP/M.1745 Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, the French State/SEPI/EADS

17 COMP/M.1876 Kohlberg Kravis Roberts/Zumtobel/Wassall

18 COMP/M.1871 Arrow Electronics/Tekelec

19 COMP/M.1882 Pirelli/BICC General

20 COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds

21 COMP/M.1914 TXU/Hydro Electrica

22 COMP/M.1920 Nabisco/United Biscuits

23 COMP/M.1878 Pfizer/Warner-Lambert

24 COMP/M.1956 Ford/Autonova

25 COMP/M.1891 BP Amoco/Castrol 

26 COMP/M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young

27 COMP/M.1919 Alcoa/Cordant 
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28 COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ — Kabel Nordrhein-Westfalen 

29 COMP/M.1879 Boeing/Hughes 

30 COMP/M.1946 Bellsouth/SBC

31 COMP/M.1948 Techpack International/Valois

32 COMP/M.1959 Meritor/Arvin

33 COMP/M.1845 AOL/Time Warner

34 COMP/M.1968 Solectron/Nortel

35 COMP/M.1970 Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora Healthcare Services

36 COMP/M.1852 Time Warner/EMI

37 COMP/M.1932 BASF/American Cyanamid

38 COMP/M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glass

39 COMP/M.1966 Phillips/Chevron

40 COMP/M.2003 Carlyle/Gruppo Riello

41 COMP/M.1998 Ford/Landrover

42 COMP/M.1939 Rexam (PLM)/American National Can

43 COMP/M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment

44 COMP/M.1949 Enron/MG

45 COMP/M.2026 Western Power Distribution/Hyder

46 COMP/M.1933 Citigroup/Flender

47 COMP/JV.47 Lagardère/Canal+/Liberty Media

48 COMP/M.1982 Telia/Oracle/Drutt

49 COMP/M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC

50 COMP/M.1969 UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com

51 COMP/M.1926 Telefónica/Tyco

52 COMP/M.2053 Telenor/BellSouth/Sonofon

53 COMP/M.2000 WPP/Young & Rubicam

54 COMP/M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G

55 COMP/M.2077 Clayton, Dubilier & Rice/Alcatel

56 COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods

57 COMP/M.2074 Tyco/Mallinkrodt

58 COMP/JV.50 Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg

59 COMP/M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen

60 COMP/M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville
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61 COMP/M.2104 Messer/Carlyle/Eutectic & Castolin

62 COMP/M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera

63 COMP/M.2135 4Front/NCR

64 COMP/M.2127 DaimlerChrysler/Detroit Diesel

65 COMP/M.2158 Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette

66 COMP/M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS

67 COMP/M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo

68 COMP/M.2134 Avnet/Veba Electronics

69 COMP/M.2041 United Airlines/US Airways

70 COMP/M.2111 Alcoa Inc./British Aluminium Ltd

71 COMP/M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business

72 COMP/M.2167 Citigroup/Associates First Capital Group

73 COMP/M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler

74 COMP/M.2175 DOW Chemical/Gurit-Essex

75 COMP/M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug

76 COMP/M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard/ Leiterplattentechnologie 
77 COMP/M.2041 United Airlines/US Air

78 COMP/M.2251 AOL/Banco Santander

79 COMP/M.2199 Quantum/Maxtor

80 COMP/M.2213 DuPont/Sabanci Holdings/JV

81 COMP/M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge

82 COMP/M.2238 Solectron/Natsteel Electronics

83 COMP/M.2252 Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe/JV

84 COMP/M.2259 Terra Amadeus/1Travel.com

85 COMP/M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide
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Niet-fusiezaken (197)

1 37.241 Boeing/Airbus

2 36.824 

3 37.792 PO/Microsoft (Windows 2000)

4 37.747 Stohaas JV

5 Verzoek om inlichtingen

6 37.889 Fiat/General Motors Corp. 

7 37.866 DB UK Holding Ltd/UBS AG/Goldman Sachs Vol-Holdings 
LLC/Citibank Investments Ltd

8 36.212 Papier zonder carbon 

9 Verzoek om inlichtingen 

10 37.949 Borealis/DuPont de Nemours 

11 37.920 3G Patent Platform 

12 36.213 GEAE + P&W

13 36.566 Estée Lauder

14 Verzoek om inlichtingen

15 36.816-37.055 Intercontinental Marketing Services Health

16 37.983 American Airlines/Swissair/Sabena

17 37.774 Innogenetics/Chiron-Ortho Diagnostics 

18 Verzoek om inlichtingen

19 BUY.com US

¥197∂ Om redenen van vertrouwelijkheid of om de geheimhouding van lopende onderzoeken te beschermen omvat deze lijst
slechts de onderzoeken of zaken die openbaar zijn gemaakt.
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BIJLAGE 2

KENNISGEVINGEN VAN AUTORITEITEN VAN DE VS AAN DE EUROPESE COMMISSIE — 
1.1.2000-31.12.2000

Fusies (198)

¥198∂ Om redenen van vertrouwelijkheid omvat deze lijst slechts de onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt.

1 Carnival Corp./NCL Holding ASA

2 Chemdal Corp. & Chemdal Asia/BASF

3 Transportación Maritima Mexicana/Stolt-Nielsen Transportation Group (JV)

4 American Home Products Corp./Warner-Lambert Co.

5 Deere/Metso & Timberjack & Marsta

6 Dairy Farmers/Sodiaal North America Corp.

7 Valmet Corp. & Groupe Laperriere en Verreault Inc./Beloit Corp.

8 Time Warner Inc./EMI Group plc

9 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’Oréal

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./Swedish 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.

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)
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Niet-fusiezaken (199)

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 Girozentrale

48 Pitt-des-Moines/Chicago Bridge & Iron Co.

49 Harcourt/Thomson Corp.

1 Dywidag-Systems International USA Inc.

2 Smith International/Schlumberger Ltd

3 Charge Carbone of America Industries Corp.

4 —

5 Internationale kartels in de sector vitaminen

6 —

7 Sotheby’s Holdings Inc.

8 —

9 —

¥199∂ Om redenen van vertrouwelijkheid omvat deze lijst slechts de onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt.
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BIJLAGE 3

KENNISGEVINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE
AAN DE CANADESE AUTORITEITEN — 1.1.2000-31.12.2000

1 COMP/M.1841 — Celestica/IBM

2 COMP/JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen

3 COMP/M.1908 — Alcatel/Newbridge Networks

4 COMP/M.1968 — Solectron/Nortel

5 COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram

6 COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram (nieuwe aanmelding)

7 COMP/M.2139 — Bombardier/Adtranz

8 COMP/M.2217 — Celestica/NEC Technolgies UK

9 COMP/JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg
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BIJLAGE 4

KENNISGEVINGEN VAN DE CANADESE AUTORITEITEN
AAN DE EUROPESE COMMISSIE — 1.1.2000-31.12.2000

Aangezien de tien zaken waarin kennisgeving is gedaan, nog hangende zijn en het onderzoek op grond
van de Competition Act vertrouwelijk is, kunnen zij hier niet specifiek worden vermeld.
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V — DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS
IN DE LIDSTATEN

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen van de mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Uitvoeriger
gegevens over de activiteiten van deze autoriteiten zijn te vinden in de nationale verslagen die de meeste
mededingingsautoriteiten opstellen.

A — Ontwikkelingen inzake wetgeving

Duitsland

Het Duitse kartelrecht (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen — GWB) is in 2000 niet gewijzigd.

Oostenrijk

Op 1 januari 2000 is de laatste wijzigingswet inzake kartels in werking getreden; deze moet worden
gezien in de context van het proces van hervorming van de mededingingsregels, zoals in de toelichting
van de regering in het ontwerp staat.

Op het gebied van kartels werden de onderling afgestemde feitelijke gedragingen begunstigd ten
opzichte van de overeenkomsten, daar die gedragingen in het algemeen onderworpen werden aan het
misbruikbeginsel, terwijl de overeenkomsten daaraan pas onderworpen werden als de concurrentie-
beperking zonder meer uit de overeenkomst voortvloeide. De wijzigingswet stemt het op onderling
afgestemde feitelijke gedragingen toepasselijke stelsel af op dat voor overeenkomsten; opzettelijke
concurrentiebeperkingen kunnen derhalve niet worden toegepast vóór goedkeuring door het
kartelgerecht (Kartellgericht).

De abstracte definitie van een onderneming met een machtspositie is teruggebracht tot drie bestanddelen,
namelijk wanneer... een onderneming... of die nu tot de aanbod- of de vraagzijde behoort...

— wordt blootgesteld aan geen of slechts geringe concurrentie of

— een machtspositie op de markt heeft ten opzichte van de andere concurrenten...

— een machtspositie op de markt heeft ten opzichte van haar klanten of leveranciers...

Er bestaat bovendien een door de onderneming in kwestie te weerleggen rechtsvermoeden, dat sprake is
van een machtspositie op de markt wanneer een onderneming, of die nu tot de aanbod- of de vraagzijde
behoort, op de totale binnenlandse markt of een andere beslissende markt op lokaal niveau,

— een marktaandeel van ten minste 30 % heeft,

— een marktaandeel van meer dan 5 % heeft en concurrentie ondervindt van ten hoogste twee
ondernemingen,

— een marktaandeel van meer dan 5 % bezit en deel uitmaakt van de vier grootste ondernemingen die
tezamen ten minste 80 % van die markt in handen hebben.
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De ongerechtvaardigde verkoop beneden de kostprijs is toegevoegd aan de lijst van misbruikpraktijken,
teneinde het midden- en kleinbedrijf te beschermen tegen de strategieën van marktondermijnende
prijzen. In dit geval geldt tevens een omkering van de bewijslast ten nadele van de onderneming met een
machtspositie.

Op het gebied van de controle op concentraties is het onderscheid tussen operaties die (alleen maar)
hoeven worden aangekondigd en die welke officieel moeten worden aangemeld, afgeschaft. Bovendien
zijn de drempels aangepast om de op de Oostenrijkse markten uitgevoerde operaties beter af te kunnen
bakenen. Derhalve moet een concentratie in Oostenrijk worden aangemeld en door het kartelgerecht
worden goedgekeurd:

wanneer de betrokken ondernemingen een totale wereldwijde omzet halen van 4,2 miljard ATS,

wanneer zij een totale nationale omzet halen van 210 miljoen ATS en

wanneer ten minste twee ondernemingen individueel een wereldwijde omzet halen van 28 miljoen ATS.

Op het gebied van de procedure is het kartelgerecht sinds de wijziging van 2000 bevoegd ambtshalve
procedures in te leiden, onafhankelijk van een verzoek van de overheidsinstanties, als zijn interventie
gerechtvaardigd lijkt door het algemeen belang.

België

Momenteel wordt gewerkt aan een ontwerp-koninklijk besluit tot wijziging van artikel 53 van de
mededingingswet.

Ter herinnering: dit artikel 53 strekt er in zijn huidige formulering toe de Raad voor de Mededinging de
noodzakelijke bevoegdheden te geven voor de toepassing van artikel 81, lid 1, en 82 van het EG-
Verdrag. De toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag valt tot nu toe echter onder de
uitsluitende bevoegdheid van de Europese Commissie.

Het bovengenoemde ontwerp heeft als doel het bepaalde in artikel 53 aan te passen om de Raad voor de
Mededinging de nieuwe bevoegdheden te kunnen laten uitoefenen die hem worden verleend in
Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing
van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen, waarvan artikel 7 het bevoegde gezag van een lidstaat, net als de Europese
Commissie, nu in staat stelt het voordeel van de toepassing van de verordening in bepaalde gevallen in te
trekken. Gezien het feit dat die nieuwe bevoegdheid niet alleen voortvloeit uit artikel 81, lid 1, en 82,
maar ook uit artikel 81, lid 3, is een wijziging van artikel 53 van de wet noodzakelijk gebleken.

Denemarken

De mededingingswet is, met ingang van 1 oktober 2000, opnieuw aangepast aan de mededingingsregels
van de Unie bij Wet nr. 416 van 31 mei 2000 tot wijziging van Wet nr. 384 van 10 juni 1997 op de
mededinging (zie de gecodificeerde Wet nr. 687 van 12 juli 2000).

De Raad voor de Mededinging, die, behalve met het toezicht op de mededinging, met de toepassing van
de mededingingswet is belast, heeft een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen, die hieronder nader
worden besproken.
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Rechtstreekse toepassing van de mededingingsregels van de Europese Unie

De belangrijkste wijziging wat de mededingingsregels van de Europese Unie betreft, is dat de Raad voor
de Mededinging nu rechtstreeks de verbodsbepalingen van artikel 81, lid 1, en van artikel 82 van het
Verdrag kan toepassen.

Toezicht op concentraties

Daarna komen de bepalingen betreffende de instelling van een controle op concentraties in Denemarken.
De in aanmerking te nemen omzetdrempel voor de controle op concentraties is bepaald op 3,8 miljard
DKK. De „de minimis”-drempel is bepaald op 300 miljoen DKK. Een concentratie valt onder het Deense
recht inzake de controle op concentraties:

— wanneer de betrokken ondernemingen gezamenlijk in Denemarken een totale jaaromzet van ten
minste 3,8 miljard DKK behalen en ten minste twee van de betrokken ondernemingen individueel in
Denemarken een totale jaaromzet van ten minste 300 miljoen DKK behalen, of

— wanneer ten minste een van de betrokken ondernemingen in Denemarken een totale jaaromzet van
ten minste 3,8 miljard DKK behaalt en ten minste een van de andere betrokken ondernemingen
mondiaal een totale jaaromzet van ten minste 3,8 miljard DKK behaalt.

In het geval van concentratieplannen die geen problemen opleveren, hebben de ondernemingen de
mogelijkheid een goedkeuring vooraf te verkrijgen die pas na de concentratie wordt gepubliceerd.

Steun die de mededinging vervalst

Nieuw is dat de Raad voor de Mededinging een bevel kan laten uitgaan tot opschorting of terugbetaling
van steun die de concurrentie vervalst en die uit staatsmiddelen ten gunste van bepaalde soorten
activiteiten is verleend. Het bevel tot opschorting of terugbetaling kan worden uitgevaardigd ten aanzien
van steun 1) die direct of indirect het vervalsen van de concurrentie ten doel heeft en 2) die niet
geoorloofd is volgens de geldende regelgeving. De steun aan ondernemingen kan zowel direct als
indirect zijn en kan worden verleend aan of bestemd zijn voor private ondernemingen, autonome
organen, alsmede publieke ondernemingen of instellingen.

De autoriteiten die de steun verlenen en de ondernemingen die deze ontvangen, kunnen om een
verklaring verzoeken waarin staat dat de Raad voor de Mededinging de steun niet concurrentie-
vervalsend acht. De kwestie van de rechtmatigheid van de steun valt daarentegen onder de bevoegdheid
van de bevoegde minister of toezichtinstantie, tenzij in andere wettelijke regelingen anders is bepaald.

De bevoegdheid van de Raad voor de Mededinging op het gebied van bevelen strekt zich niet uit tot
steun die onder de regels inzake staatssteun in het EG-Verdrag valt, aangezien de Commissie op dat
gebied een uitsluitende bevoegdheid heeft.

Het eerste misbruik van een machtspositie kan worden bestraft

Net als in de Europese Unie worden ondernemingen die de verbodsbepalingen overtreden, gestraft met
een geldboete. In Denemarken gaat het echter om strafrechtelijke sancties. De mededingingswet heeft als
nieuw element ingevoerd dat vanaf 1 juli 2002 geldboeten opgelegd kunnen worden aan ondernemingen
die opzettelijk of door grove nalatigheid het verbod tot misbruik van een machtspositie overtreden.
Ondernemingen die dit verbod in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 30 juni 2002 overtreden,
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kunnen slechts met een geldboete worden gestraft als wegens een soortgelijk misbruik van een
machtspositie al een bevel jegens hen is uitgevaardigd.

De hoogte van de geldboeten zal in overeenstemming zijn met de Deense juridische tradities op het
gebied van inbreuken op de wetgeving inzake ondernemingen. Dit betekent met name dat rekening
gehouden zal worden met de behaalde of nagestreefde economische winst voorzover die kan worden
berekend, evenals met de ernst en de duur van de schending.

Een van de andere vernieuwingen die de mededingingswet heeft ingevoerd, is dat ondernemingen een
bindende verklaring vooraf kunnen krijgen waarin staat of zij al dan niet een machtspositie hebben.

Raad voor de Mededinging

Het aantal leden en de samenstelling van de Raad voor de Mededinging zijn ongewijzigd gebleven.
Daarentegen zijn de rechten van de verdediging van de onderneming uitgebreid in die zin dat de
onderneming voortaan de volledige ontwerp-beslissing krijgt, met inbegrip van de juridische
beoordeling, en niet alleen het deel over de feiten, en recht heeft op bijwoning van de vergadering van de
Raad voor de Mededinging en op het geven van een korte uiteenzetting van haar opvatting over de wijze
waarop over de zaak moet worden beslist.

Uitwisseling van vertrouwelijke inlichtingen

Ten slotte heeft de Raad voor de Mededinging ook de mogelijkheid gekregen tot uitwisseling van
vertrouwelijke inlichtingen met de mededingingsautoriteiten van andere landen, op voorwaarde van
wederkerigheid.

Spanje

Twee belangrijke ontwikkelingen kunnen op het gebied van de mededingingswetgeving worden
gesignaleerd: de inwerkingtreding van Wet nr. 52/1999, van 29 december 1999, houdende wijziging van
de wet inzake concurrentiebescherming, en de aanneming van Koninklijk Decreet nr. 6/2000, van
23 juni 2000, betreffende dringende maatregelen ter versterking van de mededinging op de goederen- en
dienstenmarkten.

A. Inwerkingtreding van Wet nr. 52/1999, van 28 december (staatsblad van 29 december 1999),
houdende wijziging van Wet nr. 16/89, van 17 juli 1989, inzake concurrentiebescherming (WCB)

Aan het eind van het jaar 1999 is Wet nr. 52/1999 aangenomen. Deze is vervolgens in werking getreden
op 22 maart 2000. Van deze wet dienen de volgende punten te worden vermeld:

— De wet geeft de WCB een groter horizontaal bereik. Deze omvat nu alle economische sectoren,
doordat wordt bepaald dat de instanties die zich met concurrentiebescherming bezighouden, als
enige met de tenuitvoerlegging van de wet zijn belast en doordat de rol van de sectorale
regelgevende instanties wordt omschreven.

— De wet geeft het Tribunal de Defensa de la Competencia de bevoegdheid om ambtshalve onderzoek
naar staatssteun in te stellen.
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— De wet beperkt de werkingssfeer van het in artikel 1 genoemde verbod (concurrentiebeperkende
overeenkomsten) tot de gevallen waarin een norm die kracht van wet heeft de beperking
uitdrukkelijk toestaat of vermeldt.

— De wet definieert en kwalificeert gedragingen die misbruik van economische afhankelijkheid
inhouden in het kader van artikel 6 (misbruik van een machtspositie).

— De wet voorziet in de mogelijkheid van afsluiting van de ingeleide procedures door overeenkomst.

— De wet voorziet in de inning van een belasting voor analyse en bestudering van concentraties.

B. Koninklijk Decreet nr. 6/2000, van 23 juni, betreffende urgente maatregelen ter versterking
van de mededinging op de goederen- en dienstenmarkten

De nieuwe mechanismen op het gebied van de mededinging die zijn ingevoerd bij Koninklijk Decreet
nr. 6/2000 beogen het stelsel van controle op concentraties te versterken om de aanzienlijke toename van
het aantal en de omvang van die operaties het hoofd te kunnen bieden, waarbij ervoor gezorgd wordt dat
de ingeleide procedures doeltreffend worden gevoerd en met inachtneming van de beginselen van
kostenbesparing, snelheid en waarborging van de rechten van de burgers.

De bepalingen van Wet nr. 16/89 inzake concurrentiebescherming met betrekking tot economische
concentraties zijn eveneens om die redenen gedeeltelijk gewijzigd door te voorzien in opschorting van de
uitvoering van de operatie zolang die nog niet is goedgekeurd. Dit vormt een aanvulling op het bij
Koninklijk Decreet nr. 6/1999 ingevoerde verplichte aanmeldingsinstrument. In de nieuwe versie van
artikel 15 van Wet nr. 16/89 wordt bepaald dat een concentratie na aanmelding pas doorgang kan vinden
wanneer de overheid een verklaring van geen bezwaar heeft gegeven of heeft bepaald dat de operatie aan
bepaalde voorwaarden moet voldoen. De minister van Economische Zaken kan de opschorting van de
voorgenomen operatie echter op voordracht van de Servicio de Defensa de la Competencia en op verzoek
van de aanmeldende onderneming opheffen door middel van een beslissing waarin het onderzoek van het
dossier wordt overgedragen aan het Tribunal de Defensa de la Competencia.

Gelijktijdig en ter voorkoming van excessieve verlenging van de opschortingsduur van de concentratie
worden de behandelingstermijnen aanzienlijk verkort, zowel de termijn waarbinnen het Tribunal de
Defensa de la Competencia over de operatie moet adviseren (van drie naar twee maanden), als de termijn
voor de definitieve beslissing in de Raad van ministers (maximumtermijn wordt van drie maanden
volgens de eerdere wetgeving verkort tot één maand). In totaal is de maximumtermijn voor het
onderzoek van het dossier vier maanden, waarmee dit een van de kortste termijnen van de EU is.

Om de doeltreffendheid van de procedure te verzekeren, worden de modaliteiten van de inleiding ervan
door de Servicio de Defensa de la Competencia verduidelijkt, en wordt bepaald dat de inning van de
belasting voor analyse en bestudering van concentraties zal plaatsvinden op het moment waarop de
ondernemingen hun aanmelding doen, waardoor het risico wegneemt dat de behandeling van het dossier
stilligt omdat de belasting niet is betaald.

Hoewel het geen wijziging van de mededingingsregels in strikte zin betreft, wordt er hier op gewezen dat
artikel 36 van Koninklijk Decreet nr. 6/2000 de uitoefening van aan deelneming verbonden rechten
beperkt in het geval van natuurlijke of rechtspersonen die participeren in besluitvormingsorganen van
meer dan één hoofdmarktdeelnemer in de sectoren elektriciteit, koolwaterstoffen (vloeibaar en gas) en
telefonie (mobiel en vast). Doel is te voorkomen dat coördinatie plaatsvindt van de gedragingen van de
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marktdeelnemers op bepaalde markten die geliberaliseerd worden, hetgeen wordt vergemakkelijkt door
de aanwezigheid van gemeenschappelijke aandeelhouders.

Finland

De wet inzake beperkingen van de mededinging (Wet nr. 480/1992, zoals gewijzigd door Wet
nr. 303/1998) is in het jaar 2000 niet gewijzigd en er is momenteel geen wetsontwerp op dit gebied in
Finland in behandeling.

Op het gebied van de rechtspraak onderzoekt het ministerie van Justitie momenteel een ontwerp dat als
doel heeft zaken op het gebied van mededinging en overheidsopdrachten, die momenteel onder de
bevoegdheid van de Raad voor de Mededinging vallen, over te dragen aan een nieuwe gespecialiseerde
rechterlijke instantie, de Marktrechtbank (Markkinaoikeus). Deze nieuwe rechtbank moet tevens zaken
behandelen die momenteel onder het Marktgerechtshof ressorteren (Markkinatuomioistuin). De nieuwe
rechtbank bestaat volgens het ontwerp uit gewone leden, bijgestaan door deskundigen, en ook uit
rapporteurs. Het is de bedoeling dat deze rechtbank vanaf begin 2002 operationeel is.

Het Raadgevend Comité voor ondernemingen van het ministerie van Handel en Industrie heeft in juni
2000 een werkgroep ingesteld die belast is met aangelegenheden op het gebied van de planning van het
mededingingsbeleid, om op vijf terreinen vooruitgang te boeken: versterking van onderwijs en
onderzoek op het gebied van economie en van mededingingsrecht; de grens tussen publieke en private
economische activiteiten; de specifieke problematiek van het midden- en kleinbedrijf; de problemen die
zich in het algemeen voordoen bij het afbakenen van de markten; de hervorming van de regelgeving. Het
mandaat van deze werkgroep loopt tot februari 2002.

Frankrijk

De regering heeft een wetsontwerp inzake economische regulering opgesteld, dat bepalingen bevat die de
toepassing van het mededingingsrecht versterken en met name concurrentiebeperkende praktijken
doeltreffender bestrijden en een meer systematische en doorzichtige controle op concentraties instellen.

Griekenland

In 2000 heeft het wettelijk kader dat van toepassing is op het gebied van de mededinging (Wet nr. 703/77
inzake het toezicht op monopolies en oligopolies en inzake de bescherming van de vrije concurrentie)
een aantal wijzigingen ondergaan. De veranderingen zijn op 3 augustus 2000 in werking getreden door
de aanneming van Wet nr. 2837 van 3 augustus 2000. De wijzigingen hadden een tweeledig doel: in de
eerste plaats doeltreffende toepassing van de mededingingswet en in de tweede plaats versterking van de
institutionele rol van de Mededingingscommissie en waarborging van haar onafhankelijkheid.

Om dit doel te bereiken, zijn de bepalingen betreffende de aanmelding achteraf van concentraties
opgeheven, terwijl de drempels voor de aanmelding vooraf van concentraties zijn verhoogd. Derhalve
wordt een voorgenomen concentratie onderworpen aan de procedure inzake voorafgaande aanmelding
van concentraties:

i) wanneer het marktaandeel van de bij de concentratie betrokken goederen of diensten op de nationale
markt of, afhankelijk van de specifieke kenmerken van die goederen of diensten, op een substantieel deel
van die markt, ten minste 35 % vertegenwoordigt van de totale omzet van de goederen of diensten die als
identiek worden beschouwd wegens hun kenmerken, prijzen en het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, of
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ii) wanneer de totale door alle betrokken ondernemingen samen op de nationale markt gerealiseerde
omzet ten minste gelijk is aan het equivalent, in drachmen, van 150 miljoen euro en de totale individueel
door ten minste twee van de betrokken ondernemingen gerealiseerde omzet op nationaal niveau hoger is
dan het equivalent, in drachmen, van 15 miljoen euro.

De drempelverhoging was bedoeld om een situatie te corrigeren die was ontstaan door de invoering, in
1995, van bepalingen inzake de controle op concentraties die voorzagen in zeer lage omzetdrempels
om te bepalen of concentraties vooraf of achteraf moesten worden aangemeld. Hierdoor heeft zich
zoveel werk opgestapeld dat de Mededingingscommissie niet meer goed kon functioneren en dat
overeenkomsten met horizontale en verticale beperkingen en gevallen van misbruik van een
machtspositie niet doeltreffend konden worden behandeld.

Met hetzelfde doel is de bepaling betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid
ingetrokken, ook al omdat de meeste tot nu toe onderzochte zaken meer civiele dan handelskenmerken
hadden.

Bovendien bepaalt de nieuwe wet, naar het model van de communautaire controle op concentraties, dat
de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming die duurzaam alle taken van een autonome
economische entiteit vervult, een concentratie is. Indien de oprichting van een gemeenschappelijke
onderneming de coördinatie van het concurrentiegedrag met zich meebrengt, wordt die coördinatie
beoordeeld overeenkomstig artikel 1 van Wet nr. 703/77.

Op het gebied van ondernemersafspraken is de bepaling gewijzigd inzake de termijn van dertig dagen
waarbinnen overeenkomsten moeten worden aangemeld om een individuele ontheffing te kunnen
verkrijgen. Dientengevolge is deze bepaling niet van toepassing:

— op overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die tussen twee of meer dan twee
ondernemingen worden gesloten waarvan elk ten aanzien van het onderwerp van de overeenkomst
op een verschillend niveau in de productie- of distributieketen opereert, en die betrekking hebben op
de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde goederen of diensten kunnen verwerven, verkopen
of wederverkopen; en evenmin

— wanneer daaraan slechts twee ondernemingen deelnemen en die overeenkomsten uitsluitend
bedoeld zijn om aan de verkrijger of de gebruiker van industriële eigendomsrechten, met name
octrooien, gebruiksmodellen, tekeningen en modellen of merken, of aan de begunstigde van
overeenkomsten waarin rechten op fabricageprocédés of kennis over het gebruik en de toepassing
van industriële technieken worden overgedragen of verleend, beperkingen op te leggen in de
uitoefening van die rechten.

Omdat de wet mede beoogt de institutionele rol van de Mededingingscommissie te versterken en dier
onafhankelijkheid te waarborgen, voorziet deze de commissie van een onafhankelijke financieringsbron.
Hiertoe zal een belasting van 0,001 worden geheven op het kapitaal van nieuw opgerichte
vennootschappen of op de verhoging van dat kapitaal. Bovendien zijn de bevoegdheden van de
Mededingingscommissie verruimd, waardoor zij op eigen initiatief adviezen kan uitbrengen. Het
parlement wordt geraadpleegd over de benoeming van de voorzitter, wat laatstgenoemde een grotere
legitimiteit en onafhankelijkheid geeft ten opzichte van de regering. Het maximale aantal
personeelsleden is verdubbeld (van veertig naar tachtig personen). Er is een bepaling ingevoerd over de
samenwerking tussen de Mededingingscommissie en de andere instanties die met regelgeving zijn belast.



352  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Ierland

In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2000 is er in Ierland geen relevante nieuwe wetgeving
aangenomen of ingevoerd.

De door de regering benoemde Competition & Mergers Review Group heeft in maart 2000 haar
eindrapport over de toekomst van het Ierse mededingingsbeleid gepubliceerd. De minister van
Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid werkt momenteel aan wetsvoorstellen op basis van dit
verslag, waarvan het de bedoeling is ze in 2001 bekend te maken. Het rapport is verkrijgbaar bij het
„Government Publications Sales Office, Dublin 2”.

Luxemburg

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan de afronding van het wetsvoorstel inzake de volledige
herziening van de wet, zoals gewijzigd, van 17 juni 1970, op het punt van concurrentiebeperkende
handelspraktijken. Het is de bedoeling dat de modernisering van het Luxemburgse mededingingsrecht de
nieuwe mededingingsautoriteit in staat stelt het communautaire mededingingsrecht toe te passen. Ook zal
rekening worden gehouden met de decentralisering die is neergelegd in het voorstel van de Raad
betreffende de toepassing van de mededingingsregels voorzien in artikel 81 en 82 van het Verdrag en
houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1917/68, (EEG) nr. 2988/74, (EEG) nr. 4056/86 en
(EEG) nr. 3975/87. De voorgestelde verordening brengt aanzienlijke aanpassingen van het Luxemburgse
recht met zich mee, en het is dan ook begrijpelijk dat het voorstel voor de hervorming enige vertraging
heeft opgelopen.

Nederland

Financiële en verzekeringssector

De uitzondering die was gemaakt voor de controle op concentraties in de financiële en
verzekeringssector liep op 1 januari 2000 af. Sinds die datum zijn concentraties waarbij uitsluitend
kredietinstellingen, financiële instellingen of verzekeraars betrokken zijn, onderworpen aan het
concentratietoezicht van de mededingingswet, mits zij voldoen aan de omzetcriteria en niet zijn
onderworpen aan het concentratietoezicht van de Europese Commissie. Bovendien hebben de
Nederlandsche Bank, de NMa en de Verzekeringskamer (in samenwerking met de ministeries van
Economische Zaken en van Financiën) een protocol opgesteld over de beoordeling van concentraties in
de financiële sector in urgente gevallen.

Sector energie

Op 10 augustus 2000 is de gaswet in werking getreden. Deze wet wordt door de DTe (dienst Uitvoering
en toezicht energie) en de NMa gezamenlijk uitgevoerd. De taken van de DTe betreffen hoofdzakelijk
uitvoerende en toezichtfuncties overeenkomstig de gaswet, terwijl de NMa belast is met de beslechting
van geschillen die zouden kunnen ontstaan bij de onderhandelingen over de toegang tot de netten en de
verhogingen van de door de DTe vastgestelde indicatieve tarieven en voorwaarden.

Verenigd Koninkrijk

Op 1 maart 2000 is de mededingingswet van 1998 integraal in werking getreden. Deze wet beoogt de
Britse wetgeving op het gebied van de mededinging te versterken door het bestaande systeem
grotendeels te vervangen door verbodsbepalingen (hoofdstukken I en II) die nauw aansluiten bij de
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artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Deze verbodsbepalingen vervangen de wet van 1976 inzake
concurrentiebeperkende handelspraktijken, de wet van 1976 betreffende wederverkoopprijzen, alsmede
de belangrijkste bepalingen van de mededingingswet van 1980. Het Office of Fair Trading heeft een
grootschalig programma geïntroduceerd om de ondernemingen over de gevolgen van de nieuwe wet te
informeren, met name door een serie richtsnoeren te publiceren. Alle tot op heden gepubliceerde
richtsnoeren zijn verkrijgbaar bij het Office of Fair Trading of bevinden zich op de website ervan:
www.oft.gov.uk.

De mededingingswet van 1998 versterkt de bevoegdheden van de directeur-generaal van het Office of
Fair Trading op het gebied van onderzoeken en uitvoeringsmaatregelen, met name zijn bevoegdheid tot
het opleggen van geldboeten en voorlopige maatregelen. Het Office of Fair Trading heeft tevens een
clementieregeling opgezet, op grond waarvan ondernemingen gehele of gedeeltelijke immuniteit ten
aanzien van de geldboeten genieten als zij inlichtingen verstrekken over de kartels waaraan zij
deelnemen.

De bepalingen met betrekking tot monopolies uit de wet van 1973 inzake eerlijke handelspraktijken
blijven van toepassing naast de bepalingen van de mededingingswet van 1998, en sinds 1 april 1992
beschikt de directeur-generaal over onderzoeksbevoegdheden die zich uitstrekken tot monopolies. Het is
niet de bedoeling in dezelfde zaken de verbodsbepalingen uit de mededingingswet van 1998 gelijktijdig
toe te passen met de gehandhaafde bepalingen op het gebied van monopolies uit de wet van 1973 inzake
eerlijke handelspraktijken. Wanneer het vermoeden bestaat dat een van de verbodsbepalingen van de wet
van 1998 is overtreden, zal dit normaal gesproken niet worden getoetst aan de bepalingen met betrekking
tot monopolies uit de wet van 1973 inzake eerlijke handelspraktijken.

De Mededingingscommissie („Competition Commission”), die in 1999 de Monopolies and Mergers
Commission heeft vervangen, blijft de monopolie- en concentratiezaken behandelen die verband
houden met de wet van 1973 inzake eerlijke handelspraktijken. Voor beslissingen die krachtens de
mededingingswet van 1998 zijn genomen door de directeur-generaal van het Office en de regelgevende
instanties van de sectoren telecommunicatie, gas en elektriciteit, waterleiding en spoorwegen, die uit
hoofde van die wet over gelijksoortige bevoegdheden beschikken, blijft de Mededingingscommissie
echter ook de beroepsinstantie. Sir Christopher Bellamy, QC, die voorheen zitting had in het Gerecht
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, is president van de beroepskamer van de
Mededingingscommissie.

Een van de redenen die de wetgever ertoe gebracht hebben de mededingingswet van 1998 aan te nemen
was de wens de nationale mededingingsregels zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de
communautaire regels. In artikel 60 van deze wet zijn derhalve bepaalde beginselen vastgelegd volgens
welke de directeur-generaal, de sectorale regelgevende instanties en de Britse rechtbanken de dossiers
zodanig behandelen dat elk gebrek aan samenhang met de door het EG-Verdrag en de Europese rechters
of de Europese jurisprudentie vastgestelde beginselen wordt vermeden. Zij moeten tevens rekening
houden met alle besluiten of verklaringen van de Europese Commissie. Deze verplichting tot samenhang
geldt slechts binnen de grenzen van het mogelijke, en er wordt rekening gehouden met de eventuele
noodzaak van afwijkende bepalingen; zo zijn de doelstellingen van de communautaire interne markt niet
relevant voor de nationale verbodsbepalingen.

De overeenkomsten die in aanmerking komen voor een communautaire generieke vrijstelling (of die
welke daarvoor in aanmerking zouden komen als zij gevolgen zouden hebben voor de handel tussen
lidstaten), krijgen automatisch „een parallelle vrijstelling” krachtens de mededingingswet van 1998. Op
grond van die wet kan bovendien een individuele vrijstelling voor aangemelde overeenkomsten worden
verleend en kunnen Britse generieke vrijstellingen worden aangenomen. De individuele vrijstellingen die
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uit hoofde van de bepalingen van hoofdstuk I worden verleend, kunnen van kracht worden op een eerdere
datum dan die waarop zij worden verleend. De voorwaarden voor de verlening van een individuele
vrijstelling zijn dezelfde als die van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag.

De overeenkomsten of feitelijke gedragingen die bezwaren kunnen opwerpen voor de mededinging,
kunnen worden gemeld bij het Office of Fair Trading voor 1) overleg of 2) een beslissing uit hoofde van
de verbodsbepalingen van de hoofdstukken I of II ingevolge formulier N (analoog aan formulier A/B).
Voor het overleg is een bedrag van 5 GBP (ongeveer 8,4 euro) verschuldigd en voor de beslissing
13 GBP (ongeveer 21,8 euro). De door de directeur-generaal te volgen procedures op het gebied van
overleg of besluitvorming zijn vastgelegd in de procedureregels (SI 2000/293).

De mededingingswet van 1998 heeft geen gevolgen voor de Britse regels inzake concentraties, die onder
de desbetreffende bepalingen van de wet van 1973 inzake eerlijke handelspraktijken blijven vallen. De
overeenkomsten die tot concentraties in de zin van die wet leiden, zijn uitgesloten van de bepalingen van
de mededingingswet van 1998, evenals de beperkingen die als een uitvloeisel van deze overeenkomsten
worden beschouwd.

In oktober 2000 heeft de regering een nieuw document gepubliceerd met het oog op een raadpleging over
de hervorming betreffende concentraties. Zij heeft bevestigd dat er, zodra dat in het vergaderrooster van
het parlement past, wetgeving zal worden ingevoerd om de verantwoordelijkheid voor de beslissingen op
het gebied van concentraties te leggen bij de onafhankelijke mededingingsautoriteiten (Office of Fair
Trading en Mededingingscommissie), terwijl momenteel de staatssecretaris van Handel en Industrie
daarvoor verantwoordelijk is. De mededingingsautoriteiten zullen een beslissing nemen op basis van een
mededingingscriterium en niet meer, zoals nu, op basis van het criterium van openbaar belang; afgezien
daarvan zal de huidige verdeling van de verantwoordelijkheden gehandhaafd blijven, waarbij het Office
of Fair Trading het onderzoek in de eerste fase leidt en de Mededingingscommissie zo nodig het
uitvoerige onderzoek in de tweede fase leidt. De onderzoekstermijnen zullen zo veel mogelijk verkort
worden. De minister heeft aangekondigd dat zijn beleid er, buitengewone omstandigheden daargelaten,
in afwachting van de nieuwe wetgeving op gericht is zich te conformeren aan het advies van de directeur-
generaal betreffende eventuele doorverwijzing van concentratiezaken naar de Mededingingscommissie.

Zweden

Op 1 april 2000 zijn nieuwe bepalingen met betrekking tot het toezicht op de overname van
ondernemingen in werking getreden. Het gevolg daarvan is dat het onderzoek van overnames en andere
concentraties tussen ondernemingen in het licht van de mededingingswet nu gebaseerd is op het begrip
concentratie zoals dat in het Gemeenschapsrecht wordt gedefinieerd. Ook de voorwaarden om
schadelijke concentraties aan te vechten, zijn in overeenstemming gebracht met de communautaire regels
op dit gebied.

Om de doeltreffendheid van het toezicht op de mededinging op markten die steeds internationaler
worden, te verhogen, is de mededingingsautoriteit (Konkurrensverket) sinds 1 januari 2001 bevoegd
voor de rechtstreekse toepassing van het bepaalde in artikel 81 en 82 van het EG-Verdrag, dat wil zeggen
het verbod op ondernemersafspraken die de mededinging beperken en het misbruik van een
machtspositie. De mededingingsautoriteit heeft tevens de bevoegdheid gekregen om in zaken waarbij
Zweden een bijzonder belang heeft, verklaringen van geen bezwaar uit te brengen overeenkomstig
artikel 81 en 82.

Aan de mededingingswet is een bepaling toegevoegd om de mogelijkheden voor het opsporen en uit de
weg ruimen van concurrentiebeperkingen te vergroten. Hierin is bepaald dat bij de vaststelling van een
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eventuele geldboete rekening moet worden gehouden met het feit dat de betrokken onderneming op een
wijze van betekenis aan het onderzoek naar haar eigen inbreuk heeft meegewerkt.

Voorts is de vrijstelling voor de landbouw in de mededingingswet verruimd, en is er een nieuwe
vrijstelling ingevoerd voor bepaalde overeenkomsten die gesloten worden tussen binnen een
oproepcentrale verenigde taxiondernemingen.

De regering heeft een nieuwe generieke vrijstelling ingevoerd voor overeenkomsten tussen leveranciers
en wederverkopers, zogenaamde verticale overeenkomsten, wat betreft de voorwaarden voor de
aankoop, de verkoop en de wederverkoop van bepaalde goederen en diensten. Deze vrijstelling, die in
beginsel overeenstemt met de geldende bepalingen van het Gemeenschapsrecht, vervangt de oude regels
op het gebied van franchiseovereenkomsten, exclusieve wederverkoop, exclusieve afname en vrijwillig
gevormde winkelketens. Zij verstrijkt op 31 december 2005.

In 2000 heeft de regering een beleidsmedewerker belast met de taak bepaalde voorstellen van de
mededingingsautoriteit voor de versterking van de mededingingswetgeving te analyseren, met name de
vermindering van geldboeten die worden opgelegd aan ondernemingen wanneer zij mededingingsbe-
perkingen aan het licht brengen en de criminalisering van de in de mededingingswet opgenomen
verbodsbepalingen.

B — Toepassing van de communautaire mededingingsregels
door de nationale autoriteiten

Duitsland

In het jaar 2000 heeft het Bundeskartellamt de communautaire mededingingsregels eenmaal toegepast. In
de procedure inzake de weigering toegang te verlenen tot het terrein van de autoterminal van
Bremerhafen heeft het Bundeskartellamt aan Bremer Lagerhausgesellschaft Automobile Logistics
GmbH & Co. (BLG), per brief van 15 mei 2000, laten weten dat die gedraging in strijd was met zowel
artikel 82 van het EG-Verdrag als artikel 19, lid 4, nr. 4, van de mededingingswet, die misbruik van een
machtspositie verbieden. Het Amt was ingeschakeld vanwege klachten van verladers die de overslag in
de haven van Bremerhafen voor de invoer en uitvoer van auto’s zeker wilden stellen. De BLG heeft
vervolgens aangekondigd dat zij bereid was de toegang tot de infrastructuur aan de verladers te
garanderen. Na een mondelinge procedure op 30 oktober 2000 heeft het Bundeskartellamt BLG gelast
die verbintenis uit te voeren onder oplegging van bepaalde verplichtingen.

Tijdens de verslagperiode hebben het „Oberlandesgericht Düsseldorf” c.q. het „Kammergericht Berlin”
drie uitspraken gedaan inzake de communautaire mededingingsregels.

a) Bij uitspraak van 2 augustus 2000 heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf het besluit van het
Bundeskartellamt van 21 december 1999 inzake de toegang tot de haveninstallaties van Puttgarden
wegens vaagheid vernietigd. Het Bundeskartellamt had uit hoofde van artikel 19, lid 4, nr. 4, van de
mededingingswet en van artikel 82 van het EG-Verdrag Scandlines Deutschland GmbH verboden
aan twee concurrerende overslagbedrijven het recht te ontzeggen om tegen een redelijke vergoeding
ook gebruik te maken van de infrastructuur van de haven. Volgens het Oberlandesgericht had met
name het vage begrip „redelijke vergoeding” nader gepreciseerd moeten worden in het besluit.
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Omdat de voorziening niet is goedgekeurd, heeft het Bundeskartellamt beroep ingesteld tegen de
weigering een voorziening in cassatie goed te keuren (Nichtzulassungsbeschwerde).

b) In een procedure inzake samenwerking tussen Nordzucker AG en Union Zucker Südhannover
GmbH met als doel het gezamenlijk in de handel brengen van door de vennoten geproduceerde
bietsuiker, heeft het Kammergericht Berlin het Bundeskartellamt de verplichting opgelegd de
afbakening van de relevante markt duidelijker te motiveren, alsmede de gevoelige aard van de
gevolgen voor de handel tussen lidstaten. Op 18 maart 1999 had het Bundeskartellamt de
samenwerking verboden wegens misbruik van een machtspositie door de gemeenschappelijke
onderneming Nordzucker GmbH & Co. KG, op basis van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag,
alsmede van artikel 1, juncto artikel 28, lid 1, eerste volzin, en artikel 28, lid 4, juncto artikel 12,
lid 1, van de mededingingswet.

c) Bij uitspraak van 7 juni 2000 heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf het beroep verworpen van
CardioClinic Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH tegen de beslissing van het Bundeskartellamt
van 22 februari 2000 om, in strijd met haar verzoek, geen administratieve procedure inzake onderne-
mersafspraken in te leiden uit hoofde van artikel 1 van de mededingingswet alsmede artikel 81 en 82
van het EG-Verdrag, tegen verscheidene ziektekostenverzekeraars. Het Bundeskartellamt had
geweigerd de procedure in te leiden omdat er reeds een gerechtelijke procedure liep en omdat de
kwestie van de toepasselijkheid van de mededingingswet na de inwerkingtreding van artikel 69 van
boek V van het Duitse Sociaal Wetboek niet was opgehelderd. Het Oberlandesgericht heeft onder
andere bevestigd dat het Bundeskartellamt de discretionaire bewegingsvrijheid had om artikel 81
en 82 van het EG-Verdrag toe te passen. CardioClinic heeft beroep ingesteld tegen de weigering
beroep in cassatie goed te keuren.

Oostenrijk

Energiedistributie Niederösterreich/Wienstrom

De twee bedrijven die het monopolie bezaten voor elektriciteitsproductie en -distributie in Wenen en
Neder-Oostenrijk hebben het Kartellgericht gevraagd te bepalen of de gemeenschappelijke onderneming
die zij hadden opgericht in het kader van de liberalisering van de sector om erkende afnemers te
bedienen, een kartel vormde. Het Kartellgericht heeft bevestigend geantwoord, maar tevens aangetekend
dat het om een de minimis-zaak ging.

Österreichische Post/Feibra

Deze zaak over verwerving van zeggenschap betrof de verspreiding van niet-geadresseerde reclame; de
exacte afbakening van de markt was omstreden en de Republiek Oostenrijk heeft, op initiatief van het
bondsministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid, de zaak aanhangig gemaakt bij het
Kartellgericht. Dit heeft voor recht verklaard dat de markt in kwestie die van de verspreiding van
reclamemateriaal was, maar dat die geen drukwerk en advertenties, met name van het type
prospectussen, omvatte. De concentratie is niet verboden, hoewel er sprake was van een machtspositie,
omdat deze nodig was om de Oostenrijkse post in staat te stellen de concurrentie uit het buitenland het
hoofd te bieden (artikel 42, lid 3, onder 3, van het Kartellgesetz — handhaving van het internationale
concurrentievermogen). Aan deze uitspraak waren diverse verplichtingen verbonden, met name de
handhaving van de juridische zelfstandigheid van Feibra tot eind 2005 en de non-discriminatie ten
opzichte van de andere verspreiders van reclame die een beroep doen op de diensten van de post.
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Spar/Meinl

De op een na grootste keten van levensmiddelenwinkels heeft de overname aangemeld van de
93 dochterondernemingen van Meinl die REWE niet zou overnemen. De koper heeft voorgesteld
verscheidene dochters die tot een buitensporige concentratie op regionaal niveau zouden leiden, door te
verkopen, nadat het Kartellgericht had overwogen ambtshalve een procedure in te leiden. Door die
verbintenis kon de twijfel of de concentratie in overeenstemming was met het mededingingsrecht,
worden weggenomen.

België

In het jaar 2000 hebben zich geen gevallen van toepassing van artikel 81, lid 1, en artikel 82 door de
Raad voor de Mededinging voorgedaan.

Denemarken

Concentraties vóór 1 oktober 2000

Het directoraat Mededinging heeft herhaaldelijk concentraties onderzocht om te beoordelen of het de
minister van Handel en Industrie moest aanbevelen de zaak naar de Europese Commissie te verwijzen.
Dit heeft het met name gedaan met de voorgenomen concentratie tussen de Deense zuivelgroep MD
Foods en de Zweedse zuivelgroep Arla. Nadat MD Foods verschillende verbintenissen was aangegaan
die met name de overdracht van een melkfabriek behelsden, concludeerde het directoraat Mededinging
dat die verbintenissen opwogen tegen de nadelige gevolgen voor de potentiële mededinging, en de
minister van Handel en Industrie heeft derhalve besloten dat de operatie niet aan de beoordeling van de
Commissie hoefde te worden onderworpen.

Het directoraat Mededinging heeft tevens het aanvankelijke bod van Carlsberg voor de overname van
Albani onderzocht. Deze overname heeft echter niet plaatsgevonden, omdat Bryggerigruppen daarna een
hoger bod heeft uitgebracht en uiteindelijk Albani heeft overgenomen.

Concentraties na 1 oktober 2000

Overeenkomstig de nieuwe regels op het gebied van controle op concentraties heeft de Raad voor de
Mededinging een voorgenomen concentratie tussen Danske Bank en RealDanmark goedgekeurd, echter
op voorwaarde dat Danske Bank aan diverse verplichtingen voldoet om te voorkomen dat de
mededinging in de financiële sector wordt beperkt.

Boekensector en vaste prijzen

In de Deense boekensector geldt sinds 1956 een vrijstelling met betrekking tot de toepassing van vaste
detailprijzen voor Deense boeken. Die vrijstelling was echter beperkt tot de detailverkoop in het jaar van
publicatie en het daaropvolgende boekjaar. In de verschillende mededingingswetten is die vrijstelling
gehandhaafd.

In het jaar 2000 heeft de Raad voor de Mededinging besloten de vrijstelling te verlengen, maar hij heeft
daarbij bepaald dat uitgevers niet langer verplicht zijn vaste prijzen te bepalen en dat de
toepassingsperiode voor vaste prijzen in geval van heruitgaven of nieuwe oplagen niet verlengd kan
worden. Deze laatste bepaling is door de Beroepscommissie voor mededingingszaken geschrapt; de
commissie was met de boekensector van mening dat het stelsel van vaste prijzen voor de sector
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betrekking heeft op „Deense boeken”, wat inhoudt dat het tevens van toepassing is op heruitgaven of
nieuwe oplagen.

Benzineprijs in Denemarken

Het directoraat Mededinging heeft samen met het directoraat Consumentenzaken en het ministerie van
de Schatkist de prijzen onderzocht die in Denemarken gelden voor benzine, dieselbrandstof en
huisbrandolie. Dit onderzoek toont aan dat de door de grote oliemaatschappijen voor benzine,
dieselbrandstof en huisbrandolie gehanteerde tarieven in Denemarken dezelfde zijn, en dat de overgrote
meerderheid van deze maatschappijen kortingen en premies toekent, waardoor de markt ondoorzichtig
wordt voor de consumenten. Uit dit onderzoek is echter niet gebleken dat deze gedragingen van de
aardoliemaatschappijen onverenigbaar zijn met de mededingingswet, maar er zijn duidelijke
aanwijzingen dat de mededinging onvoldoende functioneert. Volgens het rapport zou de doorzichtigheid
verbeterd kunnen worden door informatie over de kortingen op een website te plaatsen, en de prijzen die
de aardoliemaatschappijen hanteren dagelijks bij te werken.

Rapport over de betaalkaarten

De Raad voor de Mededinging heeft een rapport gepubliceerd over de stand van de mededinging op de
betaalkaartenmarkt in Denemarken. Dit rapport maakt deel uit van de follow-up van de in 1999
ingevoerde wijziging van de wet op de betaalkaarten, waardoor betalingen via de „Dankort” op Internet
werden toegestaan. De raad trekt parallellen met het buitenland en komt tot de volgende conclusie.

Er waren op 1 april 2000 geen belangrijke wijzigingen in de mededingingssituatie op de markt voor
betaalkaarten.

Het gebruik van betaalkaarten in de elektronische handel is in opmars, maar de kaart wordt nog slechts
voor een gering deel van deze markt gebruikt.

Het peil van de Deense Internethandel is tamelijk laag in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde
Staten en Zweden, maar benadert dat van landen als Finland en Noorwegen.

Denemarken loopt niet voorop met de invoering van nieuwe technologieën, met name
microprocessortechnologie, op dit terrein.

De kosten voor het gebruik van betaalkaarten zijn in Denemarken vrij laag in vergelijking met het
buitenland. Daaruit blijkt dat Denemarken een doelmatige markt heeft op het gebied van betaalkaarten.

Betaalkaarten worden veel gebruikt in Denemarken. Bijna alle volwassen Denen beschikken over een
„Dankort” en de meeste gebruikers beschikken over meer dan één betaalkaart.

Van alle Europeanen gebruiken de Denen de betaalkaart het meest, namelijk minstens eenmaal per week,
terwijl het gemiddelde in de onderzochte landen minder dan twee keer per maand is. Dit verschijnsel
wordt met name verklaard door het feit dat consumenten niet hoeven te betalen om de „Dankort” te
gebruiken.

Sport op televisie

De Raad voor de Mededinging heeft tevens een rapport over sport op de televisie gepubliceerd. Dit
rapport moet worden gezien in de context van de aanzienlijke stijging in de afgelopen jaren van de
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prijzen voor televisierechten van belangrijke sportevenementen. Het bevat de volgende aanbevelingen op
het gebied van het mededingingsrecht.

— Er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen sportieve en commerciële activiteiten.
Commerciële activiteiten van sportclubs mogen niet door de overheid worden gesubsidieerd.

— De herverdeling van de inkomsten van eliteclubs ten gunste van de massasport is toelaatbaar, mits
hierdoor geen concurrentievervalsing ontstaat.

— Takken van sport moeten er door zelfregulering voor zorgen dat topatleten en topclubs op
internationaal niveau kunnen wedijveren.

— De televisierechten moeten met voldoende frequentie en onder dezelfde voorwaarden aan alle
geïnteresseerden worden aangeboden.

— Sportevenementen die tot het nationaal erfgoed behoren, moeten door de gehele bevolking kunnen
worden bekeken, maar geen enkel televisiestation mag belet worden de rechten te kopen.

Spanje

Controle op concentraties

Op 23 juli 1999 hebben de Spaanse autoriteiten voor de eerste maal om toepassing verzocht van artikel 9
van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad in verband met zaak IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo.
Bij beschikking van 17 augustus heeft de Commissie deze zaak naar de Spaanse autoriteiten verwezen.

Op 5 oktober 1999 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een concentratie waarmee
Carrefour van plan was de zeggenschap te verwerven over Promodes. Op 17 december 1999 heeft het
ministerie van Economische Zaken en Financiën, door tussenkomst van de Servicio de Defensa de la
Competencia en uit hoofde van artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad
gevraagd om gedeeltelijke verwijzing van de zaak naar de nationale autoriteiten wat betreft bepaalde
lokale marktsegmenten of markten op Spaans grondgebied in de sector verkoop van
massaconsumptiegoederen via zelfbedieningswinkels, met het oog op de toepassing van de Spaanse
mededingingswetgeving. Op 25 januari 2000 heeft de Commissie een beschikking gegeven in de zaak
Carrefour/Promodes, waarin zij het wenselijk achtte de zaak te verwijzen naar de Spaanse bevoegde
autoriteiten voor wat betreft de detailverkoop van dagelijkse consumptiegoederen in de zones die in het
verzoek van die autoriteiten werden genoemd.

Beperkende concurrentiepraktijken

Op dit gebied is het enige vermeldenswaardige nieuws de uitspraak van het Tribunal de Defensa de la
Competencia in de zaak 465/99, betreffende de audiovisuele intellectuele eigendom. De rechtbank was
van mening dat de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales —
Instantie voor het beheer van de rechten van audiovisuele producenten), de AISGE (Actores Intérpretes
Sociedad de Gestión de España — Acteurs en vertolkers, Spaanse beheersmaatschappij) en de AIE
(Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España — Artiesten, vertolkers of
uitvoerende kunstenaars, Spaanse beheersmaatschappij) misbruik maakten van hun machtspositie bij het
beheer van de intellectuele-eigendomsrechten waarmee zij belast waren, in strijd met artikel 6 van Wet
nr. 16/89 inzake concurrentiebescherming en van artikel 82 van het EG-Verdrag. Het misbruik bestond
uit het opleggen, individueel en collectief, van onbillijke tarieven aan hotelbedrijven voor het gebruik
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van televisietoestellen in de hotels. Het Tribunal heeft geldboeten opgelegd tot een maximum van
45 miljoen ESP (270 000 euro).

Finland

In de besluiten van de Finse mededingingsautoriteiten wordt rekening gehouden met de
communautaire regels, niet alleen als rechtstreeks toepasselijk recht, maar ook als interpretatie-
element. Zo heeft de Raad voor de Mededinging (Kilpailuneuvosto) in de hierna beschreven zaak
betreffende de markt voor rondhout de relatie tussen de Finse mededingingswetgeving en de
communautaire mededingingsregels onderzocht. Andere besluiten die op basis van de nationale
wetgeving zijn genomen en van belang zijn vanuit het gezichtspunt van het mededingingsbeleid van
de Gemeenschap, worden hierna beschreven.

De Raad voor de Mededinging heeft bij zijn besluit van 29 november 2000 een uitspraak gedaan over het
verzoek om vrijstelling van Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Verbond van
landbouw- en bosbouwproducenten) met het oog op een samenwerking van houtverkopers op het gebied
van de handel in rondhout (200). Het betrof een raadplegingssysteem in het kader waarvan de boseigenaren
het voorafgaand aan de onderhandelingen met de bosbouwondernemingen eens trachtten te worden over
de prijsprognoses. De Raad voor de Mededinging heeft het beroep van MTK tegen de negatieve
beschikking van de nationale mededingingsautoriteit (Kilpailuvirasto) verworpen, omdat niet kon
worden aangetoond dat die samenwerking de handelsactiviteiten op het gebied van hout verbetert. In de
praktijk maakt deze beschikking in Finland een einde aan een algemeen onderhandelingssysteem dat
lang heeft standgehouden.

De Raad voor de Mededinging heeft op 14 december 2000 een besluit vastgesteld in de zaak betreffende
de kortingen die door Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys (PHP) (201) zijn toegekend aan eigenaren. Na eerst
te hebben geconstateerd dat PHP een machtspositie bezat in de lokale telecommunicatie met een vast
netwerk, heeft de Raad voor de Mededinging geoordeeld dat de door de onderneming aan de eigenaren
toegekende korting vergelijkbaar was met een korting voor klantenbinding en dat die geacht kon worden
tot afhankelijkheid te leiden. Het besluit constateert dat de coöperatieve opzet en het beginsel van interne
participatie geen misbruik van een machtspositie rechtvaardigen en dat die activiteiten, net als de
aanvullende terugbetaling aan klanten die tevens leden zijn, zodanig moeten worden georganiseerd dat ze
geen verboden of schadelijke concurrentiebeperkingen tot gevolg hebben. De Raad voor de Mededinging
heeft PHP gelast deze werkwijze te beëindigen en heeft een dwangsom vastgesteld van 2 000 000 FIM.
Er is geen geldboete opgelegd.

De nationale mededingingsautoriteit heeft in haar besluit van 12 januari 2000 geoordeeld dat de
exploitanten van nationale mobieleradioverbindingsnetwerken Radiolinja en Sonera noch afzonderlijk,
noch tezamen, een machtspositie bezaten. Tijdens haar onderzoek heeft de nationale mededingingsau-
toriteit evenmin bewijs gevonden waaruit blijkt dat de door Sonera toegepaste tarifering voor „roaming”
op nationaal niveau nadelige gevolgen voor de mededinging zou hebben. In deze zaak was het verzoek
afkomstig van Telia Finland Oy, die bij de Raad voor de Mededinging beroep had ingesteld tegen het
besluit van de nationale mededingingsautoriteit (202).

In 2000 zijn er wat betreft de controle op bedrijfsovernames in totaal acht operaties aan de orde geweest.
In twee gevallen werd de transactie nietig verklaard. Het ene was een voorwaardelijk besluit van de Raad

¥200∂ De eerdere fasen van deze zaak zijn in de verslagen over het mededingingsbeleid 1998 en 1999 behandeld.
¥201∂ Deze zaak is eveneens in het verslag 1999 behandeld.
¥202∂ Vergelijk tevens het verslag over 1999. Deze zaak wordt momenteel door de Raad voor de Mededinging onderzocht. 
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voor de Mededinging (203) betreffende de activiteiten op de markt voor elektronische telecommunicatie
van Sonera en van Digita, een dochteronderneming van de Finse radio (YLE); het andere geval betrof een
overnametransactie tussen de ondernemingen voor maritiem transport Finnlines en Transfennica, een
transactie die al in de onderhandelingsfase van het contract nietig was verklaard. Twee voorwaardelijke
besluiten waren erop gericht het ontstaan van een gemeenschappelijke machtspositie te voorkomen (204).
In de besluiten zijn te dien aanzien de beoordelingscriteria toegepast die in de arresten van het Gerecht
van eerste aanleg worden gehanteerd.

Frankrijk

Kartels en misbruik van een machtspositie

Wat betreft kartels heeft de Raad voor de Mededinging het communautaire recht slechts eenmaal
toegepast, namelijk inzake praktijken in de sector fruit en groenten. De raad was van mening dat de
Coordination Rurale du Lot et Garonne de bepalingen van artikel 7 van de verordening van 1 december
1986, alsmede artikel 81 van het EG-Verdrag, had overtreden door met name de invoer van aardbeien uit
Spanje te boycotten en heeft de Coordination een geldboete opgelegd van 150 000 FRF. De Association
Syndicale Coordination Rurale heeft beroep ingesteld ter vernietiging van deze beslissing met als
motivering dat zij verwisseld was met de rechtspersoon genaamd Association Coordination Rurale. Het
Cour d’Appel (Hof van Beroep) te Parijs heeft de beslissing van de Raad voor de Mededinging herzien
en de Association Syndicale Coordination Rurale buiten het geding gesteld.

In een besluit betreffende de Port Autonome de Paris heeft de Raad voor de Mededinging geoordeeld dat
de aanhangigmaking van de Société d’activités et de réalisations d’aménagements d’entrepôts et de
locaux divers (Serael) niet ontvankelijk was, aangezien door middel van de desbetreffende praktijken
rechten van de overheid werden uitgevoerd en deze onder de administratieve rechter vielen. De Serael
was van mening dat de plotselinge sterke verhoging van de heffing een bij artikel 8 van de verordening
van 1986 en artikel 82 van het EG-Verdrag verboden misbruik van een machtspositie vormde en dat de
Port Autonome de Paris verantwoordelijk was voor praktijken waarin de prijzen onterecht laag werden
gehouden in de zin van artikel 10-1 van de verordening van 1986.

Ten slotte heeft de Raad voor de Mededinging in 2000 de hoogste geldboete uit zijn bestaan opgelegd
aan tien van de grootste Franse bankinstellingen (waaronder de Caisse Nationale du Crédit Agricole, de
BNP, de Société Générale, Crédit Lyonnais en Crédit Mutuel) wegens een kartel met het doel de
concurrentie bij het opnieuw onderhandelen over hypotheken te beperken en zelfs te beletten. Het totale
bedrag van de sancties bedroeg 1,144 miljard FRF.

Concentraties

Artikel 9 van de communautaire verordening is toegepast in de zaak Carrefour/Promodes. Op 25 januari
2000 heeft de Commissie besloten het onderzoek op lokaal niveau van een deel van de voorgenomen
concentratie tussen de maatschappijen Carrefour en Promodes te verwijzen naar de Franse (en Spaanse)
autoriteiten en heeft zij onder voorwaarden (overdracht van de deelneming van Carrefour in Cora aan
een of meer concurrenten om de machtspositie op de levensmiddelenmarkt te corrigeren), de andere
aspecten van de concentratie goedgekeurd. De Franse mededingingsautoriteiten hadden namelijk op

¥203∂ Voorstel van 17 april 2000 van de nationale mededingingsautoriteit (1010/81/99) en besluit van 10 juli 2000 van de Raad
voor de Mededinging (53/690/2000).

¥204∂ Bedrijfsovername tussen de reisagenten Fritidsresor en Finnmatkat (5 april 2000, 1076/81/99), alsmede, in de
brouwerijsector, tussen het Deense bedrijf Carlsberg en het Noorse bedrijf Orkla (2 januari 2001, 573/81/2000).
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20 december 1999 om toepassing van artikel 9 van de communautaire concentratieverordening gevraagd,
teneinde 99 lokale markten te kunnen onderzoeken waar zich problemen met de mededinging zouden
kunnen voordoen. Bij besluit van 5 juli 2000 en na advies van de Raad voor de Mededinging heeft de
minister van Economische Zaken de concentratie goedgekeurd, op voorwaarde dat de maatschappij
Carrefour bepaalde verbintenissen aanging (overdracht van supermarkten en hypermarkten in de zones
waar Carrefour een machtspositie had op de markt voor detailverkoop van dagelijkse consumptie-
goederen).

Griekenland

Er is in de besluiten van de Mededingingscommissie in het onderzochte tijdvak genomen geen sprake
geweest van rechtstreekse toepassing van de communautaire bepalingen op het gebied van mededinging.

Ierland

De mededingingsautoriteit van Dublin is niet bevoegd voor de toepassing van het communautaire
mededingingsrecht.

De bevoegde autoriteit in de zin van de verordeningen van de Raad van 1962 en 1989 is de minister van
Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid, en niet de mededingingsautoriteit.

Het optreden van de Ierse mededingingsautoriteit heeft in 2000 voor het eerst tot een strafrechtelijke
veroordeling geleid. Zij vervolgde een oliemaatschappij wegens het opleggen van prijzen, op basis van
de (wijzigings)wet op de mededinging van 1996; de maatschappij is op twee punten van de
tenlastelegging schuldig verklaard.

Italië

In het kader van de gedecentraliseerde toepassing van artikel 81, lid 1, en 82 van het EG-Verdrag, is de
mededingingsautoriteit, overeenkomstig artikel 54 van Wet nr. 52 van 6 februari 1996, bevoegd gebruik
te maken van de bevoegdheden en procedures waarover zij beschikt voor de toepassing van de nationale
regelgeving inzake kartels. In de loop van het jaar 2000 heeft zij overeenkomstig de regels van het
Verdrag drie onderzoeksprocedures afgesloten (Consorzio Industrie Fiammiferi, Stream/Telepiù,
Aeroporti di Roma — tarieven voor hulpdiensten op landingsplaatsen).

1. In de procedure betreffende Consorzio Industrie Fiammiferi was de mededingingsautoriteit van
oordeel dat het bestaan en de activiteit van het Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), waarin alle
Italiaanse luciferfabrikanten zijn verenigd, in strijd waren met artikel 3, onder g, met artikel 10 en met
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Zij was met name van mening dat louter het functioneren van het
consortium een middel vormde om een horizontale structuur in leven te houden tussen de
marktdeelnemers van de sector, die in de praktijk een belemmering vormde voor de toegang tot de markt
voor nieuwkomers, alsmede voor de herstructurering van de ondernemingen die al op die markt actief
waren, ondanks de ingrijpende veranderingen die de krachten op de markt hebben ondergaan. De
nationale regelgeving die in de oprichting van dit consortium heeft voorzien, heeft derhalve een situatie
gecreëerd die de mededinging beperkt. Het CIF heeft dan ook gebruikmakend van de hem toegekende
bevoegdheid om de productie onder zijn aangesloten ondernemingen te verdelen, besluiten genomen die
in strijd zijn met artikel 81, lid 1. De mededingingsautoriteit was van oordeel dat deze regelgeving
daarom moest worden ingetrokken door de rechter en/of een overheidsinstantie overeenkomstig artikel 3,
onder g, en artikel 10 van het EG-Verdrag.



DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE LIDSTATEN 363

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

De mededingingsautoriteit heeft bovendien geconstateerd dat de gedragingen van het CIF dusdanig
waren dat de mededinging nog meer werd beperkt dan op grond van de bestaande regelgeving was
toegelaten. Met name oordeelde zij dat het CIF en het Consorzio Nazionale Attività Economico
Distributiva Integrata (Conaedi) een kaderovereenkomst hadden gesloten waaraan veel exploitanten van
Magazzini di Generi di Monopolio (MGM) waren toegetreden, waarin verplichtingen werden opgelegd
inzake exclusieve bevoorrading ten gunste van het CIF en die een belemmering vormden voor de
toetreding tot de markt van concurrerende ondernemingen, in strijd met artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag.

Uit de in de loop van de procedure verzamelde documenten blijkt dat het CIF na 1994 een
handelsstrategie heeft gevolgd die erop gericht was zijn positie op de markt te handhaven en te
verdedigen. In die context past in de eerste plaats de overeenkomst tussen het CIF en Swedish Match SA
(SM) over de verdeling van de Italiaanse markt, waardoor rechtstreekse betreding van de markt door de
belangrijkste Europese marktdeelnemer werd voorkomen. In de tweede plaats heeft het CIF een
handelsbeleid gevoerd dat gericht was op het versterken van de handelsbetrekkingen met het
distributienet van MGM door een kaderovereenkomst met het Conaedi te sluiten om de exclusiviteit van
dit handelskanaal te verzekeren.

Het gezamenlijke resultaat van deze strategieën (horizontale overeenkomt CIF-SM en verticale
overeenkomst CIF/Conaedi/MGM) heeft er daadwerkelijk toe geleid dat het CIF de betreding van de
markt door andere concurrerende ondernemingen op het gebied van de verkoop van lucifers heeft kunnen
beletten en, zelfs vier jaar na de openstelling van de Italiaanse importmarkt voor invoer, een
marktaandeel van ten minste 90 % heeft kunnen behouden. De mededingingsautoriteit had de procedure
ingeleid na een klacht van een Duitse onderneming. Deze had gesignaleerd dat zij, ofschoon zij een
vergunning had om lucifers te verkopen, problemen ondervond bij het penetreren op de Italiaanse markt
voor de distributie van deze producten. De onderneming klaagde met name over het feit dat bepaalde
exploitanten van MGM weigerden haar producten te distribueren. De mededingingsautoriteit was van
mening dat de beschreven ondernemersafspraken een ernstige belemmering van het intracommunautaire
handelsverkeer tot gevolg hadden.

2. Wat betreft de procedure Stream/Telepiù, die is ingeleid na een klacht van de maatschappij Stream,
was de mededingingsautoriteit van oordeel dat de maatschappij Telepiù in verscheidene opzichten
inbreuk had gemaakt op artikel 82 van het EG-Verdrag, door de concurrentie op de markt voor
betaaltelevisie tot het nationale niveau te beperken en door de toegang tot de markt voor andere (met
name communautaire) ondernemingen moeilijker en kostbaarder te maken en daardoor op ongeoorloofde
wijze haar machtspositie te versterken. De mededingingsautoriteit heeft de machtspositie van Telepiù
vastgesteld op basis van met name het grote marktaandeel dat de onderneming al geruime tijd bezat (tot
eind 1997 de hele markt, eind 1998 93 % en eind september 1999 82 %), de mate van verticale integratie
en het zelfstandig optreden waarvan zij blijk geeft jegens haar concurrenten, klanten en leveranciers.

De mededingingsautoriteit heeft diverse gedragingen van Telepiù als misbruik aangemerkt. In de eerste
plaats oordeelde zij dat Telepiù inbreuk heeft gemaakt op artikel 82 van het EG-Verdrag door vanaf
1998, eveneens via bedrijven waarover zij zeggenschap heeft, exclusief en voor een periode van langer
dan drie jaar, de rechten voor versleutelde uitzending te kopen van een groot deel van de
voetbalcompetitiewedstrijden in de twee hoogste divisies, met name die van de meest populaire teams.
Op deze wijze heeft Telepiù de looptijd van de exclusieve rechten op de voetbalwedstrijden tot het
dubbele verlengd en de meest interessante inhoud voor een bijzonder lange duur aan de mededinging
tussen de betaaltelevisiemaatschappijen onttrokken.
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Vervolgens oordeelde de mededingingsautoriteit dat de bepaling in een aantal van die contracten met een
duur van drie jaar of langer, die voorziet in een recht van voorkoop ten gunste van Telepiù SpA of
bedrijven waarover zij zeggenschap heeft wat betreft de exclusieve verwerving van de rechten voor de
periode na de initiële looptijd, onrechtmatig is aangezien de onderneming, die al een machtspositie bezat,
daardoor de mogelijkheid kreeg de concurrenten weer de toegang tot de meest interessante inhoud te
beletten.

Ten slotte oordeelde de mededingingsautoriteit dat er sprake was van misbruik van een machtspositie in
de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag doordat er, eveneens via gecontroleerde ondernemingen, in het
contract van 1996 met de onderneming Stream SpA inzake de technisch-commerciële aspecten van de
kabeldistributie van voetbalprogramma’s en -pakketten met het merk Telepiù, bepalingen werden
opgenomen die met name Stream SpA ertoe verplichtten de promotie- en verkoopactiviteiten met
betrekking tot deze producten „overeenkomstig het handelsbeleid” van de groep Telepiù te verrichten en
voor de kabelabonnementen een prijs te bepalen die „nagenoeg identiek is aan de door de groep Telepiù
gevraagde prijs voor de voetbalprogramma’s en -pakketten per satelliet”.

3. Wat betreft de procedure Aeroporti di Roma — tarieven voor grondhulpdiensten, heeft de
mededingingsautoriteit geoordeeld dat de onderneming Aeroporti di Roma inbreuk heeft gemaakt op
artikel 82 van het EG-Verdrag door via haar gedragingen de toegang tot de markten voor
grondhulpdiensten en voor het beheer van de infrastructuur op de luchthaven van Rome-Fiumicino te
beperken. Op basis van de elementen die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek, ingeleid naar
aanleiding van informatie van ondernemingen die in de sector luchtvervoer en grondhulpdiensten
opereren, oordeelde de mededingingsautoriteit dat het kortingstelsel met betrekking tot de tarieven voor
de grondhulpdiensten dat in 1998 door Aeroporti di Roma is ingevoerd, op basis van afgenomen volumes
en de duur van de leveringscontracten, concurrenten kan beletten actief te worden op deze
dienstenmarkten die onlangs uit hoofde van Richtlijn 96/67/EG werden geliberaliseerd.

De mededingingsautoriteit heeft bovendien het feit dat Aeroporti di Roma, door ongerechtvaardigde
vertragingen, in de loop van 1998 de onderneming Meridiana heeft belemmerd haar eigen
controlediensten voor het platform en de zwaartepuntligging van de vliegtuigen op te zetten, via de onder
haar zeggenschap vallende onderneming Aviation Services, als concurrentieverstorend en onrechtmatig
aangemerkt. Zij was van mening dat de normatieve en administratieve context waarnaar de beheerder
van de luchthaven had verwezen om zijn optreden te rechtvaardigen, niet kon worden ingeroepen om
schending van de mededingingsregels uit te sluiten. Ten slotte oordeelde zij dat Aeroporti di Roma geen
misbruik had gemaakt van haar machtspositie bij het beheer van de infrastructuur op de luchthaven ten
nadele van de dienstverrichters op het gebied van vertegenwoordiging en bewaking op de landingsplaats,
aangezien de voorwaarden voor subconcessie voor de lokale luchthavens, die aan de kaak waren gesteld
en die de mededinging potentieel beperkten, nooit waren toegepast.

Luxemburg

Het ministerie van Economische Zaken heeft een toename geconstateerd van het aantal zaken dat
aanhangig is gemaakt bij de Commission des Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR). Hier volgt
een samenvatting van de interessantste zaken die aan de CPCR zijn voorgelegd.

De eerste zaak betreft vermeend misbruik van een machtspositie door een Luxemburgse onderneming op
het gebied van schoonmaakproducten. Daar de CPCR in haar onderzoek van de zaak geen praktijken
heeft kunnen vaststellen die beperkingen van de mededinging op de Luxemburgse markt ten doel en ten
gevolge hebben gehad, heeft de minister van Economische Zaken de klacht geseponeerd conform de
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aanbeveling van de CPCR, die heeft aangegeven dat de klacht niet binnen de werkingssfeer van de
gewijzigde wet van 17 juni 1970 valt.

Aan de CPCR zijn nog twee zaken voorgelegd, die nog in onderzoek zijn en pas in de loop van 2001
zullen worden afgesloten. De eerste zaak betreft vermeende praktijken die in strijd zijn met de
gewijzigde wet van 17 juni 1970 op de markt voor autotaxaties. De tweede zaak betreft vermeend
misbruik van een machtspositie door een Luxemburgse onderneming op het gebied van de tarieven voor
creditcards.

Nederland

Kartelbeleid

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diensten van de Commissie en die van de lidstaten over de
uitvoering van de mededingingsregels. Dit overleg heeft enerzijds als doel de uniforme toepassing van de
mededingingsregels te waarborgen en anderzijds te voorkomen dat partijen naar de mildste Europese of
nationale instantie zoeken. Dankzij dit gemeenschappelijk overleg kunnen de beslissingen van de NMa
bijdragen tot de onderlinge harmonisatie van het nationale en het communautaire mededingingsrecht.

Dit overleg had met name betrekking op zaken waarin de Commissie de partijen had meegedeeld de zaak
met een administratieve brief te besluiten. Het overleg betrof ook gevallen waarin klachten en/of
verzoeken om vrijstelling tegelijkertijd aan de NMa en de Commissie werden gericht. Hierbij kan in
onderling overleg worden besloten welk orgaan in eerste instantie met de behandeling van de zaak wordt
belast; het andere orgaan mag dan voorlopig geen uitspraak doen. De partijen worden hiervan op de
hoogte gebracht.

Ten slotte heeft de NMa een brochure gepubliceerd over het nieuwe beleid inzake verticale
overeenkomsten om de ondernemingen over de laatste ontwikkelingen op dit gebied te informeren. Aan
de hand van die brochure kan de onderneming zelf bekijken of zij onder de generieke vrijstelling voor
een verticale overeenkomst valt of dat zij om een vrijstelling moet vragen.

Controle op concentraties

Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de Merger Taskforce van de Commissie en de directie
Concentratiecontrole van de NMa. In een aantal Europese zaken met betrekking tot markten in
Nederland is contact opgenomen met de NMa, en de genoemde diensten hebben nauw samengewerkt in
een aantal bevoegdheidskwesties. Daarnaast zijn er regelmatig contacten over beschikkingen waaraan
verplichtingen zijn verbonden, die gegeven zijn aan het einde van de eerste fase van de procedure op
Europees niveau, en in het kader van de raadgevende comités wat betreft de beschikkingen van de
tweede fase.

Portugal

In 2000 heeft de Raad voor de Mededinging op basis van Wetsdecreet nr. 371/93, van 29 oktober 1993,
uitspraak gedaan met betrekking tot vijf inbreukprocedures waarbij concurrentiebeperkende
praktijken in het geding waren. Het ging om drie beschikkingen aan ondernemersverenigingen,
respectievelijk op de markt voor glasplaten, op de markt voor diensten verricht door erkende
boekhouders en op de markt voor dieetproducten, en om twee distributieovereenkomsten op de
biermarkt, waarbij in een van deze twee zaken tevens misbruik van een situatie van economische
afhankelijkheid aan de orde wordt gesteld. In de twee laatste zaken heeft de Raad voor de Mededinging
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de nationale mededingingsregels toegepast, met inachtneming van de beslissingspraktijk van de
Commissie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg. Vier van de
ingeleide procedures hebben geleid tot het opleggen van geldboeten.

In dezelfde periode heeft het DGCC middels een eindverslag de behandeling afgerond van vier
procedures. Die procedures hadden betrekking op een beschikking aan een ondernemersvereniging op de
markt voor diensten geleverd door erkende boekhouders en drie gevallen van misbruik van een
machtspositie, respectievelijk op de markt van de effectenbeurs van Lissabon, op de markt voor
elektronische betaalmiddelen en op de telecommunicatiemarkt.

Bovendien heeft het DGCC in 2000 67 concentraties moeten onderzoeken, die bij hem waren
aangemeld in de volgende economische sectoren: non-foodindustrie (35), levensmiddelen (3), handel (5),
diensten (24).

Geen van de genoemde zaken heeft aanleiding gegeven tot rechtstreekse toepassing van de
communautaire mededingingsregels.

Verenigd Koninkrijk

De mededingingswet van 1998 voorziet niet in de toepassing van artikel 81 en 82 door de Britse
mededingingsautoriteiten.

Zweden

In 2000 was de mededingingsautoriteit op grond van de nationale wetgeving niet bevoegd tot
rechtstreekse toepassing van artikel 81, lid 1, en 82. Na wijziging van de wet is die bevoegdheid haar
toegekend met ingang van 1 januari 2001.

Naar aanleiding van vermoedens omtrent het bestaan van een overeenkomst over prijzen en kortingen
heeft de mededingingsautoriteit in december 1999 een onderzoek uitgevoerd bij de vijf belangrijkste
aardoliemaatschappijen van Zweden. Uit het onderzoek is gebleken dat vertegenwoordigers van die
maatschappijen heimelijk waren bijeengekomen om de prijzen en kortingen te plannen en vast te stellen
voor de verkoop van benzine aan hun klanten. Het onderzoek bevat ook een economische analyse die
aantoont dat de klanten aanzienlijke bedragen hebben verloren. Het gedrag van de aardoliemaat-
schappijen vormt een zeer ernstige inbreuk op de mededingingswet door grote ondernemingen die, in de
praktijk, een markt van zeer groot economisch belang voor de consumenten en de samenleving als geheel
volledig beheersen. De mededingingsautoriteit heeft de betrokken ondernemingen voor de lokale
rechtbank (tingsrätt) van Stockholm gedaagd en vordert van hen een totaalbedrag van 740 miljoen SEK.

De mededingingsautoriteit was van mening dat de toepassing door SAS van het klantenbindingsysteem
EuroBonus (SAS Frequent Flyer Programme) op de binnenlandse lijnen strijdig was met de
mededingingswet, omdat deze toepassing een obstakel vormde voor andere luchtvaartmaatschappijen die
concurrerende binnenlandse luchtverbindingen willen gaan aanbieden of instandhouden. De autoriteit
heeft SAS derhalve verzocht EuroBonus anders te gaan toepassen wat de binnenlandse lijnen betreft. Op
verzoek van SAS heeft de Handelsrechtbank (Marknadsdomstol) opschorting van de uitvoering van dit
besluit gelast in afwachting van het eindvonnis in deze zaak. De behandeling is in de herfst afgesloten,
maar de Handelsrechtbank had op 31 december 2000 nog geen vonnis gewezen.

De ijsfabrikant GB Glace AB, die deel uitmaakt van de Unilever-groep, leverde aan zijn wederverkopers
geïllustreerde prijslijsten voor zijn ijs in porties, met daarop voorgedrukte adviesverkoopprijzen. Uit het
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onderzoek van de mededingingsautoriteit is gebleken dat de wederverkopers heel vaak de voorgedrukte
prijzen hanteerden. De verkoopprijzen voor de consumptie werden zo op een uniform niveau gehouden.
Na kennis te hebben genomen van het voorlopige standpunt van de mededingingsautoriteit, volgens
welke dit gedrag in strijd was met de mededingingswet, heeft GB besloten onverwijld de prijzen te
verwijderen van de affiches met zijn producten. De mededingingsautoriteit oordeelde vervolgens dat
maatregelen op grond van de mededingingswet niet nodig waren.

De overname van brouwerij Pripps Ringnes AB door de Deense onderneming Carlsberg A/S heeft
gevolgen gehad voor verscheidene biermarkten, evenals voor de markt voor frisdranken en
mineraalwater. Door de concentratie verkreeg Carlsberg een machtspositie die de mededinging op een
aantal van de betrokken markten aanzienlijk zou hebben beperkt. Daar Carlsberg verscheidene
verbintenissen was aangegaan, heeft de mededingingsautoriteit de verwerving kunnen goedkeuren
zonder speciale maatregelen te nemen. Carlsberg heeft zich ertoe verplicht een aantal van haar eigen
merken op de biermarkten over te dragen en bepaalde door andere brouwerijen geproduceerde merken
niet meer te verkopen. Op de markt voor frisdranken zal Carlsberg haar samenwerking met The
CocaCola Company in Zweden beëindigen.

C — Toepassing van de communautaire mededingingsregels
door de rechterlijke instanties van de lidstaten

De mededingingsautoriteiten van slechts vijf lidstaten (Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland)
hebben beslissingen van hun rechterlijke instanties meegedeeld waarin de communautaire
mededingingsregels werden toegepast of waarbij een prejudiciële vraag is voorgelegd aan het Hof van
Justitie.

De uitspraken van de rechterlijke instanties die bevoegd zijn om uitspraak te doen over de rechtmatigheid
van de besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten, zijn hier niet opgenomen. Deze uitspraken
zijn vermeld in het vorige gedeelte (B — Toepassing van de communautaire mededingingsregels door de
nationale autoriteiten).

Duitsland

De onderstaande uitspraken van de Duitse civiele rechtbanken waarin het Gemeenschapsrecht is
toegepast, zijn aan het Bundeskartellamt meegedeeld.

1. Landgericht Dortmund, vonnis van 6 januari 2000, ref. 13 O 106/98 P-228/98

Fedi GmbH Vertrieb & Service f. Renovierungssysteme, Gelsenkirchen

Portas Deutschland Folien GmbH + Co. Fabrikations KG, Dietzenbach

Geldigheid van een franchiseovereenkomst met de verplichting tot de aankoop van door de
franchisegever geleverde materialen en machines die nodig zijn voor de verwerking daarvan
(artikel 18 van de mededingingswet — GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-Verdrag,
Verordening (EEG) nr. 4087/88).

2. Oberlandesgericht Düsseldorf, arrest van 12 januari 2000, ref. U (Kart) 5/99 P-140/98

New York Blood Center, Inc. New York/Verenigde Staten

1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Wenen, en anderen
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Ondanks de geldigheid van buitenlands recht nietigheid naar de vorm van de octrooilicentieover-
eenkomst van de partijen (artikel 93, lid 2, en artikel 34, 20, 21 van de GWB (oude versie)).

3. Landgericht Keulen, vonnis van 27 januari 2000, ref. 26 O 218/97 P-66/00
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) e. V., Bonn en anderen
Citroën Deutschland AG, Keulen
Nietigheid van de bepalingen van de dealerovereenkomsten van de gedaagde (artikel 9 van de wet
op de algemene verkoopvoorwaarden (AGBG), Verordening (EG) nr. 1475/95).

4. Oberlandesgericht Düsseldorf, arrest van 27 januari 2000, ref. W (Kart) 11/99 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland Düsseldorf en negen andere ziekenfondsen
Een geschil betreffende de bepaling van vaste bedragen voor producten voor incontinente personen
in de zin van artikel 35, lid 3, van het Sociaal Wetboek (SGB: Sozialgesetzbuch), in strijd met
artikel 81 en 82 van het EG-Verdrag, moet door een civiele rechterlijke instantie worden behandeld
(artikel 17a van de wet op de rechterlijke organisatie (GVG: Gerichtsverfassungsgesetz), artikel 51,
lid 2, van de wet op de rechtbanken voor sociaal recht (SGG: Sozialgerichtsgesetz), artikel 87, lid 1,
van de GWB).

5. Landgericht München, vonnis van 2 februari 2000, ref. 21 O 22405/98 P-16/99
Hobeka Fensterfabrik GmbH & C. Zolling, Freising
Stadt München
Geen verbodsactie tegen de instructie van de gedaagde om het gebruik van pvc te verbieden in de
bouwprojecten van de stad (artikel 1 van de wet op oneerlijke concurrentie (UWG: Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb); artikel 19, artikel 20, lid 1, artikel 21, lid 1, van de GWB; artikel 1004,
artikel 823, lid 2, artikel 826 van het Burgerlijk Wetboek (BGB); artikel 28 en 86 van het EG-
Verdrag).

6. HvJ EG, arrest van 10 februari 2000, C-147/97; C-148/97 P-164/96
Deutsche Post AG, Bonn
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Frankfurt am Main
Een postbedrijf kan zendingen die door binnenlandse afzenders voor binnenlandse geadresseerden
in grote hoeveelheden bij postdiensten van andere lidstaten worden gedeponeerd, met zijn interne
belasting aanslaan (niet-fysieke remailing), onder aftrek van de eindkosten (artikelen 49, 82 en 86
van het EG-Verdrag).

7. Landgericht Düsseldorf, vonnis van 15 maart 2000, ref. 34 O (Kart) 177/99 P-248/99
EFL Mineralöl GmbH, Düsseldorf
Cosy-Wash Autoservice GmbH, Berlijn
Geldigheid van een exclusieve afnameovereenkomst betreffende smeermiddelen voor auto’s
(artikel 81 van het EG-Verdrag, artikel 138 van het BGB).

8. Oberlandesgericht Frankfurt am Main, arrest van 21 maart 2000, ref. 11 U (Kart) 11/99 P-71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt am Main
Artesanos Camiseros SA, Madrid (E)
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Eiseres is niet gerechtigd schadevergoeding te eisen die hoger is dan het recht op terugbetaling van
de franchiseheffing door schuld van eiseres bij het sluiten van de franchiseovereenkomst van de
partijen (artikel 81 van het EG-Verdrag, Verordening (EEG) nr. 4987/88).

9. Oberlandesgericht Keulen, arrest van 23 maart 2000, ref. 12 U 6/00 P-134/00
Deutsche Post AG, Bonn
Center Parcs GmbH & Co. KG, Keulen
Verwijzing van het geschil naar het bevoegde Oberlandesgericht op kartelgebied wegens een
prejudiciële vraag met betrekking tot het kartelrecht (verenigbaarheid van artikel 25 van het
Wereldpostverdrag van 1989 met artikel 82 van het EG-Verdrag), die het Oberlandesgericht niet
belangrijk had geacht.

10. Landgericht Frankfurt am Main, vonnis van 12 april 2000, ref. 3/8 O 13/00 P-51/00
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover
Deutsche Lufthansa AG, Keulen
Eiseres is niet gerechtigd een heffing te innen voor het machtigen van gedaagde om vliegtuigpas-
sagiers te registreren (artikel 9 van de verordening betreffende de dienst voor registratie op de grond,
artikel 19 en 20 van de GWB, artikel 82 van het EG-Verdrag).

11. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 204/98 P-193/98
Esso Aktiengesellschaft, Hamburg
Tankstelle Koch GmbH, Dobra
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, wegens
het feit dat de beheerder van een tankstation als handelsagent moet worden aangemerkt krachtens
het Duitse en Europese recht (artikel 18 en 34 van de GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-
Verdrag, Verordening (EG) nr. 2790/1999).

12. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 288/98 P-76/99
Esso AG, Hamburg
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, wegens
het feit dat de beheerder van een tankstation als handelsagent moet worden aangemerkt krachtens
het Duitse en Europese recht (artikel 18 en 34 van de GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-
Verdrag, Verordening (EG) nr. 2790/1999).

13. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 287/98 P-77/99
Esso AG, Hamburg
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, wegens
het feit dat de beheerder van een tankstation als handelsagent moet worden aangemerkt krachtens
het Duitse en Europese recht (artikel 18 en 34 van de GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-
Verdrag, Verordening (EG) nr. 2790/1999).

14. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 285/98 P-78/99
Esso AG, Hamburg
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Lutz John, Calbe
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, wegens
het feit dat de beheerder van een tankstation als handelsagent moet worden aangemerkt krachtens
het Duitse en Europese recht (artikel 18 en 34 van de GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-
Verdrag, Verordening (EG) nr. 2790/1999).

15. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 284/98 P-79/99
Esso AG, Hamburg
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, wegens
het feit dat de beheerder van een tankstation als handelsagent moet worden aangemerkt krachtens
het Duitse en Europese recht (artikel 18 en 34 van de GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-
Verdrag, Verordening (EG) nr. 2790/1999).

16. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 124/99 P-144/99
Esso AG, Hamburg
Reinhard Rossnagel, Bad Frankenhausen
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, wegens
het feit dat de beheerder van een tankstation als handelsagent moet worden aangemerkt krachtens
het Duitse en Europese recht (artikel 18 en 34 van de GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-
Verdrag, Verordening (EG) nr. 2790/1999).

17. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 204/99 P-216/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule (de
rechtsoverwegingen verwijzen naar het in de zaak ten gronde gewezen vonnis; cf. P-79/99,
beschikking in kort geding).

18. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 205/99 P-217/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Lutz John, Calbe
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule (de
overwegingen verwijzen naar het in de zaak ten gronde gewezen vonnis; cf. P-78/99, beschikking in
kort geding).

19. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 206/99 P-218/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule (de
overwegingen verwijzen naar het in de zaak ten gronde gewezen vonnis; cf. P-77/99, beschikking in
kort geding).

20. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 207/99 P-219/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
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Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een exclusieve afnameverplichting voor
brandstoffen en smeermiddelen (artikel 81 van het EG-Verdrag, geen opmerkingen over het
kartelrecht; beschikking in kort geding).

21. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 13 april 2000, ref. 3 U 208/99 P-220/99
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Klaus Schomann, Lübeck
Geldigheid van een benzineverkoopcontract met een 20 jaar geldige exclusiviteitsclausule, wegens
het feit dat de beheerder van een tankstation als handelsagent moet worden aangemerkt krachtens
het Duitse en Europese recht (artikel 18 en 34 van de GWB (oude versie), artikel 81 van het EG-
Verdrag, Verordening (EG) nr. 2790/1999; beschikking in kort geding).

22. Landgericht Düsseldorf, vonnis van 17 april 2000, ref. 34 O (Kart) 147/98 P-166/98
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hamburg
AOK Bundesverband, Bonn en anderen
Gedaagde is niet gerechtigd vaste bedragen vast te stellen ten behoeve van de terugbetaling van
generieke geneesmiddelen die bitumineus ammoniumsulfamaat bevatten (artikel 85 en 86 van het
EG-Verdrag (oude versie), in verbinding met artikel 823 en 1004 van het BGB, artikel 1 van de
UWG).

23. Oberlandesgericht München, arrest van 4 mei 2000, ref. U (K) 1907/97 P-28/97
Zentral-Drogerie Meidinger GmbH, Bonn
Parfums et Beauté Deutschland GmbH, Bonn
Artikel 81 van het EG-Verdrag, in verbinding met artikel 823, lid 2, van het BGB, garandeert geen
enkel recht om te worden bevoorraad met cosmetische producten. Het recht te worden bevoorraad
op basis van artikel 20, lid 2, van de GWB is niet van toepassing, want eiseres heeft geen toereikend
bewijs geleverd van het feit dat gedaagde de onderneming is waaraan het wettelijk voorschrift is
gericht.

24. Oberlandesgericht Düsseldorf, arrest van 5 juni 2000, ref. Kart 6/00 (V) P-73/00
Cardioclinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hamburg
BKartA
Beroep wegens nalatigheid tegen de weigering een beschikking nietig te verklaren die, volgens het
verzoekschrift, een beslissing van de arbitrage-instantie moest vernietigen die gericht was op de
vaststelling van tarieven voor ziekenhuisverpleging, alsmede een overeenkomst over de tarieven
voor ziekenhuisverpleging (artikel 81 van het EG-Verdrag, artikel 69 van boek V van het SGB);
verzoek om beschikking in kort geding verworpen.

25. Landgericht Keulen, vonnis van 7 juni 2000, ref. 28 O (Kart) 559/99 P-258/99
Thyssengas GmbH, Duisburg
Stawag Stadtwerke Aachen AG, Aken
Het contract inzake de levering van gas, dat gedaagde verplichtte bij eiseres 19 jaar lang een
hoeveelheid gas te kopen die tijdens het sluiten van het contract al haar behoeften dekte, wordt
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volledig nietig verklaard, ondanks een vrijwaringsclausule (artikel 81 van het EG-Verdrag,
artikel 139 van het BGB).

26. Landgericht Frankfurt am Main, vonnis van 14 juni 2000, ref. 2/6 O 14/00 P-34/00
Pronuptia de Paris SA, Saint Denis (F)
Margret Hoeksma, Garbsen
Recht van eiseres krachtens een geldige franchiseovereenkomst te worden betaald; geen nietigheid
krachtens artikel 81 van het EG-Verdrag, krachtens artikel 4 van de wet op het consumentenkrediet,
krachtens artikel 138 van het BGB; de overeenkomst kan niet worden vernietigd met toepassing van
het beginsel culpa in contrahendo.

27. Oberlandesgericht Celle, arrest van 22 juni 2000, ref. 13 U (Kart) 137/98 P-129/97
Gebr. Fischbach GmbH & Co. KG, Irrel
Volkswagen AG, Wolfsburg
Geldigheid van de ontbinding door gedaagde van de dealerovereenkomst van eiseres, in het kader
van de reorganisatie van haar distributiesysteem; eiseres kan het recht te worden bevoorraad niet
doen gelden (artikel 33 en 20 van de GWB, artikel 81 van het EG-Verdrag, Verordening (EG)
nr. 1475/95; beschikking van de Commissie inzake een boete, 28 april 1998).

28. Landgericht Düsseldorf, vonnis van 19 juli 2000, ref. 34 O (Kart) 113/99 P-172/99
Goedecke Aktiengesellschaft Berlin
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Keulen
Een verbodsactie ingesteld vóór 1 januari 2000 tegen het feit dat volgens de richtlijnen van
gedaagde bepaalde preparaten niet mogen worden voorgeschreven, is vatbaar voor beroep bij de
rechter (artikel 13 van de GVG, artikel 823 en 1004 van het BGB, in verbinding met artikel 81 en 82
van het EG-Verdrag, artikel 21 en 33 van de GWB, artikel 51, lid 2, van de SGG).

29. Landgericht Düsseldorf, vonnis van 26 juli 2000, ref. 34 O (Kart) 192/99 P-54/00
1. Byk Gulden Lomberg, Constance; 2. Schwarz Pharma, Monheim
AOK Bundesverband, Bonn en anderen
De vóór 1 januari 2000 ingestelde verbodsactie tegen de deelneming aan de vaststelling van vaste
bedragen voor geneesmiddelen is vatbaar voor beroep bij de rechter (artikel 81 en 82 van het EG-
Verdrag, artikel 823, lid 2, en artikel 1004 van het BGB, artikel 13 van de GVG, artikel 51, lid 2,
van de SGG (oude versie)).

30. Landgericht Postdam, vonnis van 26 juli 2000, ref. 2 O 44/00 P-100/00
Wärmeversorgung-GmbH, Fürstenwalde
SP Reifenwerke GmbH, Hanau
Geldigheid van een verbod tot koop bij een derde en tot productie van energie opgelegd aan de
koper in het kader van een voor tien jaar gesloten contract inzake de levering van warmte (artikel 16
en 1 van de GWB, artikel 81 van het EG-Verdrag).

31. Landgericht Düsseldorf, vonnis van 26 juli 2000, ref. 34 O (Kart) 198/99 P-261/99
Glaxo Wellcome GmbH & Co., Bad Oldesloe
AOK Bundesverband, Bonn en anderen
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De vóór 1 januari 2000 ingestelde verbodsactie tegen de deelneming aan de vaststelling van vaste
prijzen voor geneesmiddelen is vatbaar voor beroep bij de rechter (artikel 81 en 82 van het EG-
Verdrag, artikel 823, lid 2, en artikel 1004 van het BGB, artikel 13 van de GVG, artikel 51, lid 2,
van de SGG (oude versie)).

32. Landgericht Dortmund, vonnis van 27 juli 2000, ref. 13 O 105/00 (Kart) P-152/00
Corpora Sana Institut GmbH & Co., Rodgau
Cordial Productions- u. Warenvertriebsges. mbH, Lüdinghausen
Recht om de verkoop van magnetische producten op grond van een alleenverkoopovereenkomst te
eindigen (artikel 81 van het EG-Verdrag, artikel 3, onder c, van Verordening (EEG) nr. 1983/83,
artikel 138 van het BGB; beschikking in kort geding).

33. Landgericht Dortmund, vonnis van 16 augustus 2000, ref. 34 O (Kart) 159/99 P-237/99
Plusnet GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Deutsche Telekom AG, Bonn
Eiseres heeft geen recht op schadevergoeding wegens belemmering van het aanbieden van diensten
op het gebied van bedrijfsnetwerken wegens de lage tarieven die gedaagde aan bedrijven aanbiedt
door ongewijzigde kosten van huurlijnen, aangezien de inning van regelmatige bijdragen niet
onbillijk is (artikel 20, lid 2, en artikel 33 van de GWB, artikel 82 van het EG-Verdrag, artikel 823,
lid 2, van het BGB).

34. Oberlandesgericht Düsseldorf, arrest van 17 augustus 2000, ref. U (Kart) 7/99 P-216/98
Interparfums GmbH, Röbel-Müritz
Parfums Christian Dior GmbH, Düsseldorf
Eiseres heeft geen recht om schadevergoeding te eisen en te worden bevoorraad met producten van
gedaagde in het kader van een overeenkomst inzake depot, want eiseres bevindt zich niet in een
afhankelijkheidsrelatie en het distributiesysteem is niet hermetisch gesloten (artikel 20 en 33 van de
GWB, artikel 823, lid 2, van het BGB, in verbinding met artikel 81 van het EG-Verdrag; beslissing
inzake de kosten op basis van een overeenstemmende verklaring betreffende een regeling).

35. Oberlandesgericht Düsseldorf, arrest van 17 augustus 2000, ref. W (Kart) 7/00 P-195/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz
AOK Bundesverband, Bonn en anderen
De gewone rechters blijven bevoegd voor de verbodsactie die vóór 1 januari 2000 aanhangig is
geworden, betreffende de handhaving van vaste bedragen wat betreft de materiële kosten (artikel 13
van de GVG, artikel 82 en 87 van boek V van de SGG, artikel 81 en 82 van het EG-Verdrag,
artikel 33 en 122 van de GWB).

36. Landgericht Düsseldorf, vonnis van 30 augustus 2000, ref. 34 O (Kart) 194/98 P-280/98
Procter & Gamble, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland, Düsseldorf en negen andere ziekenfondsen
De kosten van het geschil dat in onderling overleg als beslecht wordt beschouwd, komen ten laste
van gedaagde, want eiseres heeft van gedaagde kunnen verlangen dat zij ophoudt met het bepalen
van vaste bedragen (artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, artikel 823, lid 2, en artikel 1004 van het
BGB).
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37. Landgericht Düsseldorf, vonnis van 30 augustus 2000, ref. 34 O (Kart) 20/99 P-43/99
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK BV, Bonn en andere wettelijke ziekenfondsfederaties
Verbodsactie en schadevergoeding tegen het bepalen en toepassen van vaste bedragen voor
morfinepreparaten door de ziekenfondsfederaties, als kopers van geneesmiddelen (artikel 81 van het
EG-Verdrag, artikel 823, lid 2, en artikel 1004 van het BGB).

38. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 19 oktober 2000, ref. 3 U 199/99 P-61/99
Asche AG, Hamburg
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Keulen
De richtlijnen van gedaagde die bepalen dat ziekenfondsartsen bepaalde categorieën geneesmidde-
len niet mogen voorschrijven en vergoeden zijn in strijd met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag
(beschikking in kort geding).

39. Oberlandesgericht Hamburg, arrest van 19 oktober 2000, ref. 3 U 200/99 P-66/99
Pohl-Boskamp GmbH & Co., Hohenlockstedt
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Keulen
De bepaling door de wettelijke ziekenfondsen via gedaagde dat de geneesmiddelen van eiseres niet
mogen worden voorgeschreven en vergoed is onrechtmatig (artikel 81 van het EG-Verdrag, artikel
823, lid 2, en artikel 1004 van het BGB).

40. Landgericht Dessau, vonnis van 8 november 2000, ref. 2 O 1665/99 P-39/00
Esso Deutschland GmbH, Hamburg
1. Bettina Melswich 2. Rüdiger Melswich, Güsten
Ongeldigheid van een benzineverkoopcontract met een verplichting tot koop van brandstoffen en
smeermiddelen (artikel 81 van het EG-Verdrag; beschikking in kort geding).

41. Oberlandesgericht Düsseldorf, arrest van 15 november 2000, ref. U (Kart) 6/00 P-43/00
Dieckmann Arzneimittel GmbH, Haar en anderen
AOK Bundesverband, Bonn
Verspreidingsverbod van het „gemeenschappelijk actieprogramma voor de naleving van de
begroting 1999 inzake geneesmiddelen” (artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, artikel 823 en 1004
van het BGB, beschikking in kort geding).

42. Landgericht Frankfurt am Main, vonnis van 15 november 2000, ref. 2/6 O 308/00 P-156/00
Gutenberg Buchhandlung; Inh. Jürgen Hollack, Brussel (B)
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Wegens het ontbreken van binnenlandse gevolgen en/of marktmacht kan eiseres niet verlangen dat
zij rechtstreeks bevoorraad wordt met producten van de uitgeverij van gedaagde (artikel 20 en 33
van de GWB; artikel 82 van het EG-Verdrag).

Spanje

Gewezen wordt op het arrest van 2 juni 2000, over de onverenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht,
uitgesproken door de Eerste Kamer van het Hooggerechtshof. Het arrest behandelt het beroep in cassatie
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dat is ingesteld door de partijen bij een exclusieve afnameovereenkomst voor brandstof tussen een
marktdeelnemer en een tankstation, tegen het arrest dat is gewezen door de „Audiencia Provincial” van
Las Palmas. Aan de zaak lag een klacht ten grondslag wegens niet-nakoming van de door de twee
partijen op 19 februari 1990 gesloten tankstationovereenkomst, waarbij de gedaagde partij de nietigheid
van deze overeenkomst aanvoerde. Het bevoegde Gerecht van eerste aanleg had de overeenkomst geldig
verklaard en gedaagde veroordeeld tot herstel van de schade die eventueel door haar niet-nakoming was
veroorzaakt. De „Audiencia Provincial” van Las Palmas had die uitspraak op 20 september 1993
bevestigd. Het Hooggerechtshof heeft daarentegen geoordeeld dat de betwiste overeenkomst binnen de
werkingssfeer viel van communautaire Verordening (EEG) nr. 1984/83 betreffende de toepassing van
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen exclusieve afnameovereenkomsten en dat de overeenkomst
kon worden ingedeeld bij de groep leveringsovereenkomsten aan tankstations met een exclusief karakter.
Het Hooggerechtshof heeft, na toetsing van de overeenkomst aan de genoemde verordening,
geconcludeerd dat een aantal van de bepalingen inzake exclusiviteit ervan niet overeenstemden met de
voor de toepassing van artikel 85, lid 3, vereiste voorwaarden. Het was derhalve van mening dat de
overeenkomst van rechtswege nietig moest worden verklaard wegens de onverenigbaarheid ervan met
het Gemeenschapsrecht en, in laatste instantie, uit hoofde van artikel 1, lid 2, van de wet inzake
concurrentiebescherming geïnterpreteerd volgens het Gemeenschapsrecht, in het licht van het feit dat die
onverenigbaarheid zo duidelijk was dat de Commissie beslist geen individuele vrijstelling voor deze
overeenkomst zou kunnen verlenen.

Frankrijk

Raad van State

In 2000 heeft de Raad van State in drie arresten zijn jurisprudentie bevestigd volgens welke de
communautaire mededingingsregels deel uitmaken van het geheel van rechtsregels waarop de
administratieve rechtscolleges toezicht moeten houden.

Artikel L 760 van het Wetboek van Volksgezondheid verbiedt natuurlijke personen en bedrijven die een
laboratorium voor analyse op het gebied van medische biologie exploiteren aan derden kortingen te
verlenen voor de analysen en de onderzoeken die zij verrichten en overeenkomsten te sluiten waarin aan
een derde alle inkomsten of een evenredig deel daarvan uit de activiteiten van het laboratorium worden
toegekend. Dit artikel bepaalt tevens dat het overbrengen van monsters voor analyse slechts mag
geschieden door officina-apothekers die gevestigd zijn in een agglomeratie waar zich geen exclusief
laboratorium bevindt of tussen laboratoria volgens de in het wetboek gestelde voorwaarden; het verbiedt
het ophalen bij monsternemers in agglomeraties waar zich een apotheek of een exclusief laboratorium
bevindt. Gesteld dat de uitvoering van deze bepalingen de handel tussen de lidstaten kan beïnvloeden,
dan is noch het doel, noch het effect ervan het aanmoedigen van ondernemersafspraken of het mogelijk
maken van de benutting van machtsposities. Zij zijn niet onverenigbaar met artikel 81 en 82 (arrest van
28 februari).

Een bepaling van het Belastingwetboek geeft ambtenaren de mogelijkheid bedragen van hun belastbaar
inkomen af te trekken die betaald zijn aan instanties voor aanvullend pensioen. De minister van
Economische Zaken en Financiën had geweigerd de Association Nationale pour l’Épargne Retraite des
Fonctionnaires (APERF) voor toepassing van dit artikel in aanmerking te laten komen. De APERF was
van mening dat de instanties waarvoor die bepalingen golden zich in een situatie van machtsmisbruik
bevonden (artikel 82) door het besluit van de minister. De Raad van State heeft betwist dat er sprake was
van misbruik van een machtspositie en was van mening dat de APERF niet gerechtigd was om te vragen
dit besluit te vernietigen (arrest van 17 mei).
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De Sociétés (maatschappijen) Sud Bretagne, Nord Bretagne Diffusion en Lorient Diffusion hebben de
Raad van State gevraagd de rechtmatigheid te beoordelen van een besluit van de minister van Cultuur,
waarin de samenstelling wordt bepaald van een arbitragecommissie die de modaliteiten inzake de
berekening en betaling van auteursrechten moet vastleggen in geval van onenigheid tussen kunstenaars,
producenten en gebruikers van fonogrammen. Deze drie maatschappijen waren van mening dat de
samenstelling van de commissie een monopolie ten gunste van de SPRE (Société pour la Perception de la
Rémunération Equitable) tot gevolg had en niet-naleving van artikel 81 en 82 van het EG-Verdrag. De
Raad van State heeft het verzoek van eiseressen verworpen op grond van het feit dat die commissie, die
gelijkelijk uit beroepsbeoefenaren en onafhankelijke magistraten bestaat, geen enkel monopolie aan de
SPRE kan verlenen (arrest van 21 juni).

Bevoegdheid van de rechters

In de zaak Roquette Frères SA tegen de directeur-generaal Mededinging, Consumenten en Fraudebe-
strijding, heeft het hoogste rechtscollege (Cour de Cassation) op 7 maart 2000 aan het Hof van Justitie
gevraagd op twee punten een prejudiciële beslissing te nemen. De eerste vraag van het Cour de Cassation
is of de nationale rechter kan weigeren een machtiging voor huiszoeking en inbeslagneming te verlenen
in het kader van assistentie van ambtenaren van de nationale overheid aan communautaire ambtenaren,
wanneer hij denkt dat de beschikking van de Commissie tot verificatie, op basis waarvan hij de
huiszoeking en inbeslagneming krachtens zijn nationale recht gelast, niet of onvoldoende met redenen is
omkleed. Het Hof van Justitie moet een uitspraak doen over de verplichting van de Commissie om de
nationale rechter de gegevens te verstrekken op grond waarvan hij het bestaan van concurrentiever-
storende praktijken kan vermoeden en moet de voorwaarden aangeven waaronder de nationale rechter
bevoegd is te weigeren in te stemmen met door de Commissie gevraagde huiszoekingen en inbeslag-
nemingen.

Italië

In 2000 was de enige beschikking inzake verwijzing naar het Hof van Justitie krachtens artikel 234 van
het EG-Verdrag, in verband met de verenigbaarheid van de nationale regels of van gedrag van
ondernemingen met artikel 81 en 82 van het Verdrag, die van het Tribunale di Vicenza (205). Deze
rechtbank heeft de vraag gesteld over de verenigbaarheid met artikel 81 en 82 van het EG-Verdrag van
de nationale regelgeving waarin speciale en exclusieve rechten worden toegekend aan het INAIL (Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) op het gebied van verzekering tegen
arbeidsongevallen.

Nederland

De Nederlandse rechterlijke instanties hebben het communautaire mededingingsrecht toegepast in de
volgende uitspraken. Overigens valt op te merken dat, ook wanneer zij de nieuwe mededingingswet
toepassen, Nederlandse rechters artikel 81 en 82 interpreteren, want de Nederlandse wet is ontworpen
naar het voorbeeld van de communautaire mededingingsregels. Dit jaar hebben burgerlijke partijen een
beroep gedaan op de Nederlandse mededingingswet.

¥205∂ PB C 233 van 12.8.2000, blz. 17.
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— Gerechtshof Arnhem, 7 maart 2000, Oude Luttikhuis e.a./Verenigde Coöperatieve Melkindustrie
Coberco

Hoger beroep; de regeling voor uittreding uit een coöperatie, in combinatie met de verplichting tot
exclusieve levering die is neergelegd in de statuten van die coöperatie, is in strijd met artikel 81 van het
EG-Verdrag; op grond van deze bepaling is de door de rechtbank toegepaste omzetting niet mogelijk; dit
systeem omzetten in een systeem dat helemaal in overeenstemming zou zijn met artikel 81 van het EG-
Verdrag zou leiden tot de verdwijning van een belangrijke prikkel voor de marktdeelnemers, zoals de
coöperatie, om een einde te maken aan de concurrentiebeperkingen, wat tot gevolg zou hebben dat de
beperkingen blijven bestaan.

— President van de rechtbank ‘s-Gravenhage, 12 mei 2000, UEFA/European Tickets 2000

Kort geding; distributieverbod van toegangskaarten; de president verwerpt het standpunt van European
Tickets 2000 op grond waarvan het verbod van de UEFA om tijdens de Europese kampioenschappen
kaartjes te verkopen op een ander doel gericht is dan de handhaving van de rust en de orde in opdracht
van de Nederlandse en Belgische autoriteiten; nu de UEFA om een vrijstelling op basis van artikel 81,
lid 3, van het EG-Verdrag heeft gevraagd, is er voorlopig geen sprake van ongeoorloofde beperking van
de mededinging.

— Gerechtshof Amsterdam, 31 augustus 2000, Wino/FTP Vis BV/Coöperatieve Producentenorganisatie
Wieringen UA e.a.

Beroep in kort geding; het hof verbiedt de producentenorganisaties ieder handelen dat strekt tot
uitsluiting van Wino van de handel op Nederlandse garnalenveilingen, in het bijzonder handelen dat
strekt tot het hanteren voor Wino van andere verkoopprijzen dan voor andere, reguliere handelaren;
dergelijk handelen vindt geen rechtvaardiging in de doeleinden van Verordeningen (EEG) nr. 3759/92 en
(EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

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

In het jaar 2000 waren er zeven gevallen waarin de bekendmaking van 1993 betreffende de
samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties werd toegepast. Bij zes ervan
zijn Spaanse rechtscolleges betrokken en is sprake van een geschil tussen een aardoliemaatschappij en
een exploitant van een tankstation. De vragen in de zevende zaak zijn door de Rechtbank van
Koophandel te Brussel gesteld en hadden betrekking op de markt voor mannequins en figuranten.

Op 6 april 2000 heeft de secretaris-generaal van de Commissie geantwoord op een vraag van de Juzgado
de Primera Instancia nr. 4 van Madrid van 29 september 1998, die pas op 10 februari 2000 door de
Commissie is ontvangen. De vraag was gesteld via een rogatoire commissie door tussenkomst van de
Rechtbank van eerste aanleg van Brussel. De vraag van de Spaanse rechter had betrekking op het
verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van bepaalde documenten die door de onderneming CEPSA in
het kader van zaak IV/33.503 (206) bij de Commissie waren ingediend, waarnaar in een administratieve

¥206∂ Zie paragraaf 226 van het XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1993), blz. 386 van het XXIVe Verslag over het
mededingingsbeleid (1994) en het perscommuniqué van de Commissie van 30 juni 1994, IP/94/596.
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brief van de Commissie werd verwezen. De secretaris-generaal heeft de gevraagde gewaarmerkte
afschriften rechtstreeks naar de Juzgado de Primera Instancia nr. 4 van Madrid gezonden. Daarnaast
heeft hij de rechter erop gewezen dat de nationale rechterlijke instanties van een lidstaat krachtens
artikel 10 van het EG-Verdrag, waarin het beginsel van permanente en loyale samenwerking tussen de
Gemeenschap en de lidstaten is neergelegd om de doelstellingen van het Verdrag te bereiken, zich
rechtstreeks tot de Commissie als instelling van de Europese Gemeenschap kunnen wenden, zonder een
beroep te hoeven doen op de nationale rechterlijke instanties van de lidstaat waar de Commissie haar
zetel heeft.

Op 10 april 2000 heeft de directeur-generaal geantwoord op een vraag van de Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion van Casas Ibáñez, waarbij een geschil aanhangig was gemaakt over een
tankstationcontract in de sector aardoliedistributie. De Spaanse rechterlijke instantie had gevraagd of in
het onderhavige geval was voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling van Verordening (EEG)
nr. 1984/83 (207), rekening houdend met het feit dat het betwiste contract de wederverkopers verplichtte
door de leverancier vastgestelde wederverkoopprijzen toe te passen. Daarnaast had deze instantie de
Commissie gevraagd aan te geven of een nationale rechter een exclusieve afnameovereenkomst nietig
kon verklaren als een dergelijke overeenkomst de toegang tot de betrokken markt aanmerkelijk kon
beperken, gezien de positie van de leverancier op die markt en het cumulatief effect op basis van de
parallelle netwerken van gelijksoortige overeenkomsten die door een bepaald aantal concurrerende
leveranciers zijn gesloten. In haar antwoord heeft de Commissie aangegeven dat de in Verordening
(EEG) nr. 1984/83 bedoelde generieke vrijstelling niet van toepassing is op tankstationcontracten die de
leverancier de mogelijkheid geven de wederverkoopprijzen voor brandstoffen op te leggen. Aangezien
het om een ernstige concurrentiebeperking gaat, is het niet erg waarschijnlijk dat aan de voorwaarden van
artikel 81, lid 3, kan worden voldaan om in aanmerking te komen voor een individuele vrijstelling.
Daarnaast heeft de Commissie aangegeven dat, gesteld dat het netwerk van parallelle overeenkomsten
die door een leverancier met zijn wederverkopers zijn gesloten, er in aanzienlijke mate toe bijdraagt, met
inachtneming van de economische en juridische context waarin het functioneert, de toegang te
belemmeren voor concurrerende leveranciers op de betrokken markt, de nationale rechter zou kunnen
vaststellen dat er sprake is van schending van artikel 81, lid 1, en de betwiste overeenkomst op basis van
artikel 81, lid 2, geheel of gedeeltelijk nietig zou kunnen verklaren. In deze analyse vormen de positie
van de leverancier op de markt, evenals het cumulatieve effect op basis van de parallelle netwerken,
belangrijke factoren voor de beoordeling. Er moeten echter ook andere factoren in aanmerking worden
genomen, met name de duur van het concurrentieverbod, de positie van de andere concurrenten op de
markt, alsmede het bestaan van een toetredingsbelemmering op het niveau van de desbetreffende handel
door de netwerken van de overeenkomsten in kwestie.

Bij vonnis van 13 maart 2000 heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan de Commissie
gevraagd hem zo volledig mogelijk te informeren over de relevante geografische en productmarkt in een
zaak tussen de vennootschap Composite en de Association belge des Agences de Mannequins
(vereniging van mannequinsagentschappen) en de leden daarvan. Het ging het gerecht om antwoord op
de vraag of mannequins en figuranten tot dezelfde productmarkt behoren en wat de omvang van de
geografische markt is. De directeur-generaal van het DG Concurrentie heeft bij brief van 10 mei 2000
geantwoord dat zijn diensten, daar zij nooit een zaak in die sector hebben hoeven te behandelen, niet over
de gevraagde informatie beschikten. Hij heeft echter aangegeven welke factoren in aanmerking moeten
worden genomen bij het definiëren van de relevante markt en enkele suggesties gedaan voor antwoorden,
op basis van de stukken van het door het gerecht toegezonden dossier.

¥207∂ Verordening (EEG) nr. 1984/83 van de Commissie, van 22 juni 1983, betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van
het Verdrag op groepen exclusieve afnameovereenkomsten (PB L 173 van 30.6.1983, blz. 5).
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Op 9 juni 2000 heeft de bevoegde directeur geantwoord op een verzoek van de Juzgado de Primera
Instancia nr. 17 van Madrid van 12 mei 2000. Het betrof een geschil voor deze burgerlijke rechtbank
tussen een aardoliemaatschappij en de beheerder van een tankstation die door een verkoopovereenkomst
van aardolieproducten waren gebonden. De vragen van de rechter betroffen de hoedanigheid van
handelsagent of onafhankelijk wederverkoper van de beheerder, gezien de bepalingen van het contract
over het handelsrisico, alsmede de toepasselijkheid van de Verordeningen (EEG) nr. 1984/83 en (EG)
nr. 2790/1999 (208) betreffende verticale beperkingen op de basisrelatie tussen de partijen. Het antwoord
wat betreft het onderscheid tussen agent en wederverkoper in de zin van het communautaire
mededingingsrecht was in hoge mate gebaseerd op de richtsnoeren inzake verticale beperkingen die door
de Commissie op 24 mei 2000 zijn aangenomen (209). Daarnaast heeft de Commissie de rechter uitleg
gegeven over de afbakening ratione temporis tussen Verordening (EEG) nr. 1984/83 en Verordening
(EG) nr. 2790/1999, evenals de materiële toepasselijkheid ervan. Ten slotte bevatte het antwoord
aanwijzingen over de beoordeling van de niet-concurrentiebedingen en de eventuele afschermende
gevolgen daarvan in het licht van de mededingingsregels en van de jurisprudentie van het Hof van
Justitie terzake (210).

Op 18 september 2000 heeft de bevoegde directeur geantwoord op een vraag van de Juzgado de Primera
Instancia nr. 19 van Madrid van 8 februari 2000, die de Commissie pas op 13 juli 2000 heeft ontvangen.
De vraag was ontvangen via een rogatoire commissie door tussenkomst van het Belgische ministerie van
Buitenlandse Zaken. Voor die burgerlijke rechtbank was een geschil aanhangig gemaakt tussen een
aardoliemaatschappij en de beheerder van een tankstation die door een verkoopovereenkomst van
aardolieproducten gebonden waren. De vragen van de rechter hadden betrekking op de maximale duur
van de exclusieve afnameovereenkomst inzake brandstoffen, op de vaststelling van de verkoopprijs voor
het publiek van die producten en op de reclame. In het antwoord werd aangegeven dat het vaststellen van
de wederverkoopprijs van brandstoffen door de leverancier die de wederverkoper moet toepassen als een
ernstige beperking van de mededinging in de zin van artikel 81, lid 1, wordt aangemerkt. Bovendien is
aangegeven dat het gevolg van een dergelijke bepaling zou kunnen zijn dat de overeenkomst in totaliteit
niet in aanmerking zou kunnen komen voor de generieke vrijstelling van Verordening (EEG) nr. 1984/83
en dat het, daar het een ernstige beperking van de mededinging betreft, niet erg waarschijnlijk is dat een
dergelijke beperking voldoet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, om in aanmerking te komen voor
een individuele vrijstelling. Wat de maximale duur van de overeenkomst betreft, heeft de bevoegde
directeur het niet-concurrentiebeding en het eventuele afschermende gevolg daarvan in het licht van
artikel 81, lid 1, beoordeeld. Ten slotte is de rechter eraan herinnerd dat de nationale rechterlijke
instanties van een lidstaat zich krachtens artikel 10 van het Verdrag, waarin het beginsel van permanente
en loyale samenwerking tussen de Gemeenschap en de lidstaten is neergelegd om de doelstellingen van
het Verdrag te bereiken, zich rechtstreeks tot de Commissie als instelling van de Europese Gemeenschap
kunnen wenden, zonder een beroep te hoeven doen op de administratieve autoriteiten van de lidstaat
waar de Commissie haar zetel heeft.

Op 29 september 2000 heeft de bevoegde directeur op twee vragen van de Juzgado de Primera Instancia
nr. 3 van Madrid van 18 en 19 juli 2000 geantwoord. Het voor die burgerlijke rechtbank aanhangig
gemaakte geschil was eveneens tussen een aardoliemaatschappij en de beheerder van een tankstation die
door een verkoopovereenkomst van aardolieproducten waren gebonden. Ook in deze zaak hadden de

¥208∂ Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie, van 22 december 1999, betreffende de toepassing van artikel 81,
lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (PB L 336
van 29.12.1999, blz. 21).

¥209∂ PB C 291 van 13.10.2000, blz. 1.
¥210∂ Voor een beschrijving van het standpunt van de Commissie wat dit aspect betreft, wordt u verwezen naar de paragrafen

138 tot en met 160 van de genoemde richtsnoeren.
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vragen van de rechter betrekking op de hoedanigheid van handelsagent of onafhankelijk wederverkoper
van de beheerder, in verband met de bepalingen inzake het commercieel risico in het contract, en op de
toepasselijkheid van de Verordeningen (EEG) nr. 1984/83 en (EG) nr. 2790/1999 betreffende verticale
beperkingen op de basisrelatie tussen de partijen. Het waren dus dezelfde twee vragen als de
bovengenoemde vragen van de Juzgado de Primera Instancia nr. 17 van Madrid. De rechter heeft tevens
gevraagd op welk tijdstip de looptijd van tien jaar van het contract kon ingaan om in aanmerking te
kunnen komen voor een generieke vrijstelling op grond van Verordening (EEG) nr. 1984/83. De laatste
vraag betrof de kwestie of de aardoliemaatschappij het betwiste contract had aangemeld bij de
Commissie. Het antwoord van de Commissie op de twee eerste vragen was grotendeels hetzelfde als het
bovengenoemde antwoord aan de Juzgado de Primera Instancia nr. 17 te Madrid. Wat betreft de looptijd
van het contract heeft de bevoegde directeur geantwoord dat de overwegingen 11 en 18 van Verordening
(EEG) nr. 1984/83 verwijzen naar de duur van de exclusieve afnameplicht, dat dus de dies a quo voor de
berekening van de periode van tien jaar de dag van de inwerkingtreding van die bepaling moest zijn. Ten
slotte heeft de directeur de rechter meegedeeld dat de aardoliemaatschappij modelcontracten had
aangemeld die vergelijkbaar waren met het contract in kwestie dat hem voorgelegd was in het kader van
de genoemde zaak IV.33.503 (211).

Op 15 november 2000 heeft de bevoegde directeur geantwoord op twee vragen van de Juzgado de
Primera Instancia nr. 51 van Madrid van 26 juli 2000. In dit voor deze burgerlijke rechtbank aanhangig
gemaakte geschil ging het weer om een aardoliemaatschappij en de beheerder van een tankstation die
door een verkoopovereenkomst van aardolieproducten gebonden waren. De vragen van de rechter
hadden weer betrekking op de hoedanigheid van handelsagent of onafhankelijk wederverkoper van de
beheerder, in verband met de bepalingen van het contract inzake het commercieel risico, en op de
toepasselijkheid van de Verordeningen (EEG) nr. 1984/83 en (EG) nr. 2790/1999 betreffende verticale
beperkingen op de basisrelatie tussen de partijen. Deze twee vragen waren dus ook dezelfde als de
bovengenoemde door de rechter van de Juzgado de Primera Instancia nr. 17 van Madrid gestelde
vragen. Vervolgens wilde de rechter weten of de kredietovereenkomst tussen de partijen verenigbaar was
met Verordening (EEG) nr. 1984/83. Ten slotte heeft de rechter eveneens gevraagd of de
aardoliemaatschappij het betwiste contract bij de Commissie had aangemeld en of zij aan de Commissie
het bewijs had geleverd dat zij aan de wederpartij bij dit contract een mededeling had gezonden waarnaar
wordt verwezen in de administratieve brief die de Commissie naar die maatschappij in de
bovengenoemde zaak IV/33.503 had gezonden. Het antwoord van de bevoegde directeur op de eerste
twee vragen was grotendeels hetzelfde als het bovengenoemde antwoord aan de Juzgado de Primera
Instancia nr. 17 te Madrid. Wat de kredietovereenkomst betreft, heeft de directeur geantwoord dat dit
type contract niet vreemd is in het kader van Verordening (EEG) nr. 1984/83, maar hij heeft de rechter
voorgesteld te onderzoeken of de kredietvoorwaarden economische of financiële voordelen in de zin van
die verordening konden inhouden. De directeur heeft de rechter daarnaast verzocht te onderzoeken of de
kredietfaciliteit door de leverancier bedoeld was om te waarborgen dat de wederverkoper een nieuwe
exclusieve afnameovereenkomst met hem zou sluiten bij het verstrijken van de eerste overeenkomst. In
het bevestigende geval zou de kredietovereenkomst als doel kunnen hebben de beperking qua looptijd
die in Verordening (EEG) nr. 1984/83 voor exclusieve afnameovereenkomsten is bepaald te omzeilen.
Ten slotte heeft de directeur de rechter meegedeeld dat de aardoliemaatschappij modelcontracten had
aangemeld die vergelijkbaar waren met de overeenkomst in kwestie die aan de rechter voorgelegd was in
het kader van zaak IV.33.503 en dat deze maatschappij aan de Commissie geen bewijs had geleverd van
de officiële toezending aan de beheerder van het tankstation van de mededeling waarnaar wordt
verwezen in de administratieve brief die de Commissie aan die maatschappij in deze zaak had gezonden.

¥211∂ Antwoord van 6 april 2000 aan de Juzgado de Primera Instancia nr. 4 van Madrid.
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BIJLAGE

Stand van de toepassing van artikel 81 en 82 door de nationale mededingingsautoriteiten

Opmerkingen vooraf

1. Deze samenvatting heeft uitsluitend betrekking op de toepassing van artikel 81 en 82 van het EG-
Verdrag door de administratieve autoriteiten van de lidstaten, en niet door de rechterlijke instanties,
aangezien de betrokken artikelen rechtstreeks toepasselijk zijn en precies om die reden dienen te worden
toegepast door alle rechterlijke instanties van elke lidstaat, zonder enige uitzondering.

2. De toepassing van deze bepalingen door de administratieve autoriteiten is onderworpen aan de
beperkingen waarin, ten gunste van de Commissie, is voorzien in artikel 9, lid 3, van Verordening
nr. 17.

Toepassing
ja/nee Rechtsbron/Aanvullende toelichting

België Ja Wet van 5 augustus 1991, artikel 53, in werking getreden vanaf 1 april 1993:
wanneer de Belgische autoriteiten uit hoofde van artikel 84 van het EG-Verdrag
moeten beslissen over de toelaatbaarheid van overeenkomsten en over misbruik
van machtsposities op de gemeenschappelijke markt, wordt deze beslissing
genomen door de autoriteiten die door deze wet zijn aangewezen, overeen-
komstig artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het Verdrag, volgens de procedure en
op straffe van de sancties waarin deze wet voorziet.

Denemarken Ja Wet nr. 416, van 31 mei 2000, houdende wijziging van Wet nr. 384, van 10 juni
1997, op de mededinging, in werking getreden op 1 oktober 2000.
De Raad voor de Mededinging („Konkurrencerådet”) kan de verbodsbepalingen
van artikel 81, lid 1, en van artikel 82 rechtstreeks toepassen.

Duitsland Ja GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen: mededingingswet), artikel 47.
Voor de uitoefening van de bevoegdheden die door artikel 84 en 85 van het EG-
Verdrag en door de op artikel 83 van dat Verdrag gebaseerde verordeningen aan
de autoriteiten van de lidstaten zijn verleend, is het „Bundeskartellamt” de
bevoegde autoriteit voor de toepassing van de GWB.

Griekenland Ja Nomos (wet) nr. 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (ter
bescherming van de vrije mededinging), zoals gewijzigd bij Wet (nomos)
nr. 2296/1995, artikel 13, onder b3: de Mededingingscommissie en het
secretariaat ervan oefenen de taken uit die door artikel 84 en 85 van het EG-
Verdrag en door de op artikel 83 van dat Verdrag, juncto andere machtigingsbe-
palingen van het Verdrag, gebaseerde verordeningen aan de nationale autori-
teiten van de lidstaten zijn verleend. Om die taken uit te oefenen, beschikken de
Mededingingscommissie en haar secretariaat over de bevoegdheden die hun
voor de toepassing van de onderhavige wet zijn verleend.

Spanje Ja „Real Decreto 295/1998 van 27 februari”, betreffende de toepassing in Spanje
van het Europese mededingingsrecht:
artikel 1: „El Tribunal de Defensa de la Competencia” is de bevoegde autoriteit
voor de toepassing in Spanje van artikel 81, lid 1, en van artikel 82 van het EG-
Verdrag;
artikel 3: „El Servicio de Defensa de la Competencia” is de bevoegde instantie
voor het verrichten van onderzoek in de procedures voor toepassing van
artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag.



382  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

Conclusies

1. Van de vijftien lidstaten kunnen negen nationale mededingingsautoriteiten artikel 81 en 82
rechtstreeks toepassen en zes niet.

2. De negen autoriteiten die deze bevoegdheid hebben, zijn die van de volgende landen: België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal en Spanje. De zes
andere zijn die van de volgende landen: Finland, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden.

In 2000 is de bevoegdheid tot rechtstreekse toepassing van artikel 81 en 82 aan de Deense
mededingingsautoriteit verleend. Vanaf 1 januari 2001 zal ook de Zweedse autoriteit die bevoegdheid
krijgen. Bovendien bestaan ook in Ierland en Luxemburg plannen in uiteenlopende stadia om die
bevoegdheid toe te kennen.

Frankrijk Ja Verordening van 1 december 1986, artikel 56 bis (ingevoegd bij wet van
2 december 1992).
De minister van Economische Zaken en de ambtenaren van zijn departement
aan de ene kant, en de „Conseil de la concurrence” (Mededingingsraad) aan de
andere kant, hebben voor de toepassing van artikel 81 en 82 de bevoegdheden
die zij, overeenkomstig de verordening, normaliter bezitten voor de toepassing
van het Franse mededingingsrecht.

Ierland Nee Maar een van de aanbevelingen van het eindrapport (maart 2000) van de
„Competition and Mergers Review Group”, die door de regering is benoemd en
belast is met het uitbrengen van voorstellen over het toekomstige Ierse mededin-
gingsbeleid, is het scheppen van de mogelijkheid van rechtstreekse toepassing
door de Ierse mededingingsautoriteiten van de communautaire mededingings-
regels die door een nationale autoriteit kunnen worden toegepast.

Italië Ja Legge comunitaria 1994, artikel 54, lid 5: de „Autorità garante della
concorrenza” past artikel 81, lid 1, en 82 toe waarbij zij gebruikmaakt van de
bevoegdheden die haar door de nationale mededingingswet zijn verleend (Wet
nr. 287 van 10 oktober 1990).

Luxemburg Nee Maar de toepassing door de mededingingsautoriteit van artikel 81 en 82 is
voorzien in de ontwerp-mededingingswet die momenteel in de laatste fase van
het goedkeuringsproces verkeert.

Nederland Ja Mededingingswet van 22 mei 1997, artikel 88: de directeur-generaal van de
mededingingsautoriteit oefent de bevoegdheden die door de op artikel 83 van
het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen zijn verleend, uit voor de toepassing
van artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het Verdrag.

Oostenrijk Nee
Portugal Ja Decreto-lei 371/93, van 29 oktober, artikel 12, lid 2: het directoraat-generaal

Mededinging en prijzen is bevoegd om de functies uit te oefenen die door de op
artikel 83 van het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen aan de autoriteiten van
de lidstaten zijn toegekend.

Finland Nee
Zweden Nee Maar vanaf 1 januari 2001 heeft de „Konkurrensverket” de bevoegdheid

artikel 81 en 82 (wet 1994: 1845, zoals gewijzigd bij wet 2000: 1023, artikel 2)
rechtstreeks toe te passen.

Verenigd 
Koninkrijk

Nee
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VI  — STATISTIEKEN

A — Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag
en artikel 65 van het EGKS-Verdrag

1. Werkzaamheden in 2000

1.1. In 2000 ingeleide zaken212

1.2. In 2000 afgesloten zaken

2. Overzicht van de voorbije vier jaar

2.1. Ontwikkeling van het aantal openstaande zaken

Soort Aantal  %
Aanmeldingen 101 34
Klachten 112 37,7
Ambtshalve ingeleide zaken ¥212∂ 84 28,3

Totaal 297 100

¥212∂ „Ambtshalve ingeleid” betekent ingeleid door de Commissie op eigen initiatief.

Bij formele beschikking Bij wege van een informele procedure
Inbreuk op artikel 81  5 Gunstige administratieve brieven (artikel 81, lid 1) 48
Inbreuk op artikel 82 met oplegging van boete  3 Gunstige administratieve brieven (artikel 81, lid 3) 29
Negatieve verklaring  3 Afwijzing van klacht 48
Vrijstelling  2 Administratieve afsluiting van het dossier 207
Afwijzing van klacht 17 Ongunstige administratieve brief 11
Geen bezwaar 1
Inbreuk op artikel 65 van het EGKS-Verdrag 0
Beschikking ex artikel 86 2

Totaal 33 Totaal 343

Aan het eind van het kalenderjaar openstaande zaken
1997 1998 1999 2000

Aanmeldingen 589 538 425 374
Klachten 450 441 402 357
Ambtshalve ingeleide zaken 223 225 186 200

Totaal 1 262 1 204 1 013 931
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2.2. Ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken

2.3. Ontwikkeling van het aantal afgesloten zaken

B — Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (213)

1. Ontvangen aanmeldingen 1995-2000 

(Verklaring: in een aantal zaken werden twee eindbeschikkingen gegeven: een beschikking waarbij de
zaak gedeeltelijk naar een lidstaat werd verwezen en een beschikking die het andere deel van de zaak
betrof.)

Tijdens het jaar geregistreerde nieuwe zaken
1997 1998 1999 2000

Aanmeldingen 221 216 162 101
Klachten 177 192 149 112
Ambtshalve ingeleide zaken 101 101  77 84

Totaal 499 509 388 297

Tijdens het jaar afgesloten zaken
1997 1998 1999 2000

Bij formele beschikking  27  42  68 36
Bij wege van een informele procedure 490 539 514 343

Totaal 517 581 582 379

¥213∂ Gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 van 30 juni 1997 (PB L 180 van 9.7.1997).

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aanmeldingen 110 131 172 235 272 345
Aanmeldingen ingetrokken in fase I 4 5 9 5 7 8
Aanmeldingen ingetrokken in fase II 0 1 0 4 5 6
Zaken die tot een eindbeschikking 
hebben geleid

109 125 142 238 270 345

Totaalaantal zaken die met een 
eindbeschikking zijn afgesloten

109 125 136 235 269 241
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2. Beschikkingen ex artikel 6 — 1997-2000 

3. Beschikkingen ex artikel 8 — 1997-2000 

4. Verwijzingsbeschikkingen 1997-2000 

5. Beschikking ex artikel 7 (schorsing van de concentratie) — 1997-2000 

Verklaring: sinds maart 1999 is artikel 7, lid 2, niet meer van toepassing.

1997 1998 1999 2000
Artikel 6, lid 1, onder a 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 %
Artikel 6, lid 1, onder b, 
zonder toezeggingen 

118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 %

Artikel 6, lid 1, onder c 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 %
Aanvaarding van verbintenissen in fase I 2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 %

Totaal 135 100 % 237 100 % 273 100 % 341 100 %

1997 1998 1999 2000
Artikel 8, lid 2, met voorwaarden
en verplichtingen 

7 63,6 % 5 55 % 8 89 % 12 75 %

Artikel 8, lid 2, zonder voorwaarden
en verplichtingen 

1 9,1 % 2 22,5 % 0 0 % 3 18,7 %

Artikel 8, lid 3 — Verbod 1 9,1 % 2 22,5 % 1 11 % 1 6,3 %
Artikel 8, lid 4 — Verplichte afstotingen 2 18,2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Totaal 11 100 % 9 100 % 9 100 % 16 100 %

1997 1998 1999 2000
Artikel 9 (op verzoek van een lidstaat) 11 4 10 6
Artikel 9 (volledige of gedeeltelijke
verwijzing naar een lidstaat)

7 4 5 6

Artikel 22, lid 3 1 0 0 0
Totaal 19 8 15 12

1997 1998 1999 2000
Artikel 7, lid 2 (verlenging van schorsing) 36 10 n.b. n.b.
Artikel 7, lid 4
(ontheffing van verplichting tot schorsing) 

5 13 7 4

Totaal 41 23 7 4



386  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2000

C — Steunmaatregelen van de staten

1. In 1999 geregistreerde nieuwe zaken

2. Zaken in behandeling per 31 december 2000

3. In 2000 behandelde gevallen volgens het register waarin zij zijn ingedeeld

3.1. Zaken ten aanzien waarvan in 2000 een beschikking is gegeven

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal
Aangemelde
steunmaatregelen

N 275 33 87 10 469 874 79,89 %

Niet-aangemelde
steunmaatregelen

NN 26 8 13 1 86 134 12,25 %

Bestaande
steunregelingen

E 0 0 0 0 9 9 0,82 %

Ingeleide procedures C 7 2 0 1 67 77 7,04 %
Totaal 308 43 100 12 631 1 094

28,15 % 3,93 % 9,14 % 1,10 % 57,68 %

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal
Aangemelde
steunmaatregelen

N 174 26 51 4 145 400 50,44 %

Niet-aangemelde
steunmaatregelen

NN 119 9 16 2 101 247 31,15 %

Bestaande
steunregelingen

E 22 2 0 0 12 36 4,54 %

Ingeleide procedures C 38 7 1 2 62 110 187 %
Totaal 353 44 68 8 320 793

44,51 % 5,55 % 8,58 % 1,01 % 40,35 %

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal
Aangemelde
steunmaatregelen

N 211 24 33 7 345 620 77,40 %

Niet-aangemelde
steunmaatregelen

NN 25 2 8 0 52 87 10,86 %

Bestaande
steunregelingen

E 0 1 1 0 0 2 0,25 %

Ingeleide procedures C 19 7 1 0 65 92 11,49 %
Totaal 255 34 43 7 462 801

31,84 % 4,24 % 5,37 % 0,87 % 57,68 %
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3.2. In 2000 afgesloten zaken

4. Besluiten van de Commissie in 2000

Landbouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal
Aangemelde
steunmaatregelen

N 208 23 33 6 315 585 69,89 %

Niet-aangemelde
steunmaatregelen

NN 22 1 8 0 19 50 5,97 %

Bestaande
steunregelingen

E 0 1 1 0 0 2 0,24 %

Ingeleide procedures C 16 5 1 0 56 78 9,32 %
Ingetrokken door 
lidstaat

39 0 1 0 82 122 14,58 %

Totaal 285 30 44 6 472 837
34,05 % 3,58 % 5,26 % 0,72 % 56,39 %

Landbouw Vervoer Visserij Steen-
kool Overige Totaal

Geen bezwaar 225 24 39 6 330 624 77,23 %
Beschikkingen
in het kader
van de formele
onderzoeks-
procedure

Inleiding
procedure

7 2 0 1 67 77 9,53 %

Positieve
eindbe-
schikking

2 1 1 0 15 19 2,35 %

Negatieve
eindbe-
schikking

8 3 0 0 26 37 4,58 %

Voorwaarde-
lijke eindbe-
schikking

1 1 0 0 3 5 0,62 %

Dienstige maatregelen 0 1 1 1 0 3 0,37 %
Andere besluiten 6 3 0 0 34 43 5,32 %

Totaal 249 35 41 8 475 808
30,82 % 4,33 % 5,07 % 0,99 % 58,79 %
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5. Ontwikkeling over de periode 1990-2000

6. Besluiten per lidstaat

Besluiten van de Commissie in … 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Geen bezwaar 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330
Beschikkingen
in het kader
van de formele 
onderzoeksprocedure

Inleiding
procedure

34 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67

Positieve
eindbe-
schikking

20 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15

Negatieve
eindbe-
schikking

14 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26

Voorwaarde-
lijke eindbe-
schikking

0 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3

Dienstige maatregelen/andere besluiten 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34
Totaal 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU
Geen bezwaar 10 5 73 1 64 40 9 32 2 20 24 14 11 10 15 330
Beschik-
kingen
in het kader 
van de 
formele 
onderzoeks-
procedure

Inleiding 
procedure

1 0 20 0 10 3 0 16 0 8 1 1 2 2 3 67

Positieve 
eindbe-
schikking

0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 15

Negatieve 
eindbe-
schikking

4 0 9 0 1 2 0 8 0 1 0 0 0 1 0 26

Voorwaarde-
lijke eindbe-
schikking

0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Dienstige maatregelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere besluiten 6 0 12 1 4 2 0 2 1 0 0 2 3 1 0 34

Totaal 21 5 122 2 79 47 9 62 3 31 26 18 17 15 18 475
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VII — STUDIES

In de loop van 2000 heeft het directoraat-generaal Concurrentie opdracht gegeven tot de uitvoering van
elf studies, waarvan er zeven zijn voltooid. Vier daarvan hebben betrekking op concurrentiegevallen en
moeten vertrouwelijk blijven en deze zullen in dit verslag dan ook niet worden vermeld. De drie reeds
voltooide studies worden hieronder samengevat.

Ontbundeling van het aansluitnet en situaties waarin de marges
voor de tarieven worden uitgehold

In het verslag worden enkele van de algemene economische beginselen uiteengezet die op de
ontbundeling van het aansluitnet van toepassing zijn, en met name de prijs waartegen de potentiële
concurrenten van het bedrijf dat de infrastructuur heeft aangelegd toegang tot het aansluitnet kunnen
krijgen. Na te hebben geconstateerd in welke mate op de toegang tot het aansluitnet in de lidstaten van de
Europese Unie nog steeds monopolies van toepassing zijn, worden in het verslag verschillende manieren
besproken waarop de voorwaarden voor toegang zodanig kunnen worden vastgelegd dat een
daadwerkelijke concurrentie mogelijk is. In het verslag worden twee toonaangevende zienswijzen over
de bepaling van de toegangsprijzen vergeleken, de zogenoemde op efficiëntie gebaseerde aanpak en de
op de kosten gebaseerde aanpak. In beginsel is de eerstgenoemde van toepassing op bestaande
infrastructuur, terwijl de laatstgenoemde voor de aanleg van nieuwe infrastructuur geldt. Uit het verslag
blijkt echter ook dat het aansluitnet bijzondere complicaties met zich meebrengt, omdat nieuwe
marktdeelnemers doorgaans van de bestaande infrastructuur gebruik wensen te maken om nieuwe,
verbeterde infrastructuur te verschaffen. Voorts wordt in het verslag een kader besproken waarbinnen de
inzichten die aan de grondslag van deze twee benaderingswijzen liggen met elkaar in overeenstemming
zouden kunnen worden gebracht.

Dit kader kan echter moeilijk worden toegepast wanneer de tarieven onevenwichtig zijn. In het rapport
worden verscheidene mogelijke antwoorden voorgesteld op de problemen die door het gebrek aan
evenwicht in de tarieven worden veroorzaakt, al wordt daarbij wel onderstreept dat deze oplossingen
geen goede beleidsalternatieven voor een evenwichtige tariefvorming zijn. Met name wordt erop
gewezen dat de mate waarin onevenwichtige tarieven impliceren dat er een concurrentiebelemmerende
uitholling van de marges tussen de toegangsprijzen en de abonnementstarieven bestaat, van empirische
feiten betreffende de complementariteiten bij de vraag naar huurlijnen en de verschaffing van
verbindingen afhangt. Deze elementen kunnen het „uithollings”-effect minder problematisch in de
praktijk maken dan het in theorie lijkt, hoewel het moeilijk is om op dit punt categorische uitspraken te
doen.

Over het geheel genomen blijkt uit het rapport duidelijk dat, indien de tarieven redelijk evenwichtig zijn,
het mogelijk is de regelgeving inzake de toegang tot het aansluitnet in overeenstemming met de
verschillende benaderingen die in de wetenschappelijke literatuur worden besproken te benaderen.
Indien de tarieven niet in evenwicht zijn, is dit moeilijker. In het rapport worden maatregelen voorgesteld
en besproken die kunnen worden genomen indien het bestaan van onevenwichtige tarieven wordt
toegegeven, maar de problemen die hierdoor worden veroorzaakt, onderstrepen hoezeer het wenselijk is
dat de tarieven op korte tot middellange termijn in evenwicht worden gebracht.
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Verschillen tussen de prijzen van motorvoertuigen in de Europese Unie: 
een economische analyse

Deze studie is verricht in het kader van het evaluatieverslag over de tenuitvoerlegging van Verordening
(EG) nr. 1475/95 betreffende groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen,
dat op 15 november 2000 door de Commissie is goedgekeurd (214).

Het eerste deel is gewijd aan het debat dat heeft plaatsgevonden over de prijsverschillen bij
motorvoertuigen, waarbij onder meer de mening van consumentenorganisaties, branchevertegen-
woordigers, beleidsmakers en academische onderzoekers werd weergegeven. De eigenlijke analyse is
gebaseerd op de prijsgegevens (1993-2000) die in de zesmaandelijkse verslagen van de Europese
Commissie over de autoprijzen (215) worden gepubliceerd, aangevuld met informatie over de verkoop van
de verschillende modellen, wisselkoersen, inflatie, de marges van de dealers en kortingen.

De prijsverschillen worden uit twee verschillende oogpunten belicht. De op de internationale
prijsdispersie gebaseerde aanpak is gericht op de verschillende automodellen, terwijl de op de
stelselmatige prijsverschillen gebaseerde aanpak berust op de gemiddelde prijsverschillen tussen de
landen onderling. Uit de studie blijkt dat er een aanzienlijke variatie bestaat in de prijsdispersie tussen de
verschillende modellen en dat er kennelijk ook geen tendens is naar vermindering van de prijsverschillen.

De belastingen die over de aankoop van auto’s worden geheven, vormen een belangrijke factor voor de
instandhouding van stelselmatige prijsverschillen op lange termijn. Deze zouden aanmerkelijk geringer
worden indien de belastingen werden geharmoniseerd. De wisselkoersen beïnvloeden in belangrijke
mate de wijze waarop de systematische prijsverschillen van jaar tot jaar fluctueren. De algemene
conclusie die men hieruit kan trekken is dat de stelselmatige prijsverschillen vrij goed door bepaalde
structurele factoren, zoals de belastingen die worden geheven over de aankoop van auto’s en de
ontwikkeling van de wisselkoersen, kunnen worden verklaard. Het feit dat deze aanzienlijk minder
zouden worden indien zij voor het effect van de belastingen en de wisselkoersen werden gecorrigeerd
toont aan dat een groot deel van deze prijsverschillen door belastingharmonisatie en stabilisatie van de
wisselkoersen voor alle valuta’s zou verdwijnen. De internationale dispersie van de prijzen van de
verschillende automodellen kan daarentegen slechts gedeeltelijk door deze factoren worden verklaard.
Derhalve kan een belangrijk gedeelte van de prijsverschillen niet door deze factoren worden verklaard.

Analyse van het verband tussen verkoop en klantenservice
in de sector van de distributie van motorvoertuigen in de Europese Unie

Dit was een van de twee studies waartoe DG Concurrentie opdracht had gegeven om de belangrijkste
aspecten van de werking van de huidige Verordening (EG) nr. 1475/95 betreffende groepsvrijstellingen
op het gebied van de distributie van motorvoertuigen te onderzoeken.

De Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 1475/95 maakt het automobielfabrikanten mogelijk dealers
binnen hun distributienetwerk te verplichten klantenservice aan te bieden. Verordening (EG) nr. 1475/95
berustte onder meer op de stelling dat verkoop en klantenservice bij motorvoertuigen om redenen van
consumentenveiligheid en economische efficiëntie door dezelfde onderneming moeten worden verricht.
Daarom werd het verband als „natuurlijk” beschouwd, en maakte de verordening het de fabrikanten

¥214∂ Zie IP/00/1306 van 15 november 2000 en IP/01/204 van 14 februari 2001. De studie is te vinden op de volgende website:
http://europa.eu.int/comm/competition/car.

¥215∂ Zie bijvoorbeeld IP/01/227 van 19 februari 2001.
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mogelijk dealers die deel van hun distributienetwerk willen uitmaken te verplichten klantenservice te
bieden. Het bedrijf dat met de studie werd belast, had als opdracht de aard te onderzoeken van het
verband tussen de verkoop van en de service voor nieuwe auto’s in de huidige context, rekening houdend
met de opgedane ervaring.

Het met de studie belaste bedrijf kwam tot de conclusie dat, alhoewel sommige consumenten willen dat
hun auto wordt onderhouden door dezelfde onderneming die deze aan hen heeft verkocht, de koppeling
tussen de verkoop en de service over het algemeen niet voortvloeit uit een werkelijke marktbehoefte,
maar veeleer wordt „opgelegd” door automobielfabrikanten die hun activiteiten verrichten in het kader
van de in de verordening vastgelegde regeling. Deze verplichte koppeling schaadt de activiteiten van
talrijke soorten bedrijven die buiten het franchisenetwerk autoreparaties verrichten. Het met de studie
belaste bedrijf stelde in de loop van zijn onderzoek vast dat het mogelijk is dat automobielfabrikanten
ook het gebrek aan normalisatie van de elektronische diagnoseapparatuur gebruiken om onafhankelijke
reparatiebedrijven van een groot deel van de reparatie- en servicemarkt uit te sluiten.

Concrete aanbevelingen betreffende een toekomstige regeling van de automobieldistributie behoorden
niet tot de taken van de studie.

Daarnaast werden in 2000 tien studies voltooid waartoe het jaar ervoor opdracht was gegeven. Vier
daarvan hebben betrekking op concurrentiegevallen, blijven vertrouwelijk en worden hier dan ook niet
vermeld. De zes andere worden hieronder samengevat.

Steunregelingen waarmee specifiek de bevordering 
van de werkgelegenheid wordt beoogd

De Commissie onderzoekt momenteel op welke wijze zij de richtsnoeren inzake werkgelegenheidssteun
van 1995 kan vervangen. Het verslag van de Commissie inzake de toepassing van die richtsnoeren werd
door de Commissie op 21 december 2000 goedgekeurd.

DG Concurrentie heeft in samenwerking met DG Werkgelegenheid en sociale zaken een studie besteld
over bepaalde werkgelegenheidsregelingen die in sommige lidstaten worden toegepast, teneinde de
voorbereiding van een nieuwe tekst, hetzij herziene richtsnoeren of een vrijstellingsverordening op grond
van Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad, te inspireren. In de studie moest worden nagegaan in
welke mate dergelijke regelingen een stimulerend effect hadden en welke andere effecten die regelingen
eventueel sorteerden. Een afwijking van het algemene verbod op staatssteun in de zin van artikel 87,
lid 1, van het EG-Verdrag ten behoeve van dergelijke regelingen kan slechts gerechtvaardigd zijn indien
de nagestreefde positieve doelstellingen van de steun worden verwezenlijkt.

De studie bestreek onder meer de volgende onderwerpen:

— het niveau van de netto extra uitwerking van de maatregelen;

— de vraag of de doeltreffendheid van een maatregel afhangt van de vorm van de verleende steun;

— ten aanzien van algemene regeling voor het creëren van arbeidsplaatsen, de vraag of de
additionaliteit groter is wanneer de steun wordt verleend voor „netto nieuwe arbeidsplaatsen” dan
wel of deze afhankelijk is van de omvang van de bedrijven;
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— de vraag of ten aanzien van regelingen voor het creëren van arbeidsplaatsen voor kansarme
werknemers andere conclusies gelden;

— de vraag welke werkgelegenheidsperiode steun kan aantrekken.

Het is de bedoeling de studie aan de lidstaten ter beschikking te stellen en deze te zijner tijd eventueel
voor bredere kringen toegankelijk te maken.

Markttendensen bij de particuliere herverzekering op het gebied van de exportkredietverzekering

In het kader van deze studie heeft de consulent, in samenwerking met de Commissie, een vragenlijst
opgesteld die aan vrijwel alle betrokkenen is gezonden, dat wil zeggen kredietverzekeraars van de
particuliere en de openbare sector, particuliere herverzekeraars en beroepsverenigingen van exporteurs.
Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst en de talrijke door de consulent gehouden
vraaggesprekken kon een stand van de particuliere herverzekeringsmarkt worden opgemaakt. Op basis
hiervan heeft de consulent met name drie aanbevelingen met het oog op de herziening van de definitie
van verhandelbare risico’s opgesteld die als volgt kunnen worden samengevat:

— risicoperiode: uitbreiding van de dekking van twee naar drie jaar, rekening houdend met de
vervaardigingstijd;

— politiek risico: rekening wordt gehouden met de politieke risico’s voor de in de bijlage bij de
mededeling vermelde landen met verhandelbare risico’s;

— geografische dekking: afgezien van de EU-lidstaten worden tot nog toe slechts enkele OESO-landen
in bijlage I bij de mededeling genoemd. In de studie wordt voorgesteld dat de lijst in het komende
jaar naar alle OESO-landen wordt uitgebreid.

Evaluatiestudie na de fusie van de West-Europese markt voor naadloze roestvrij stalen buizen sinds 1993

In het verslag wordt de ontwikkeling van de sector naadloze roestvrij stalen buizen sedert fusiezaak
IV/M.315 — Mannesmann/Valourec/ILVA — Dalmine/Mannesmann/Valensee (DMV) in 1993 onderzocht.

Als gevolg van deze concentratie ontstond een symmetrische duopool tussen DMV en de Zweedse
onderneming Sandvik.

In het rapport worden de belangrijkste markttrends verbruik, productie, uitvoer, prijsontwikkeling,
werkgelegenheid, productiviteit enz., alsook de marktaandelen en de strategieën van de producenten
onderzocht. Dit laatste deel van het rapport is vertrouwelijk.

Evaluatiestudie na de fusie van de Duitse markt voor autobussen sinds 1994

In februari 1995 zette de Commissie het licht op groen voor de overname door Mercedes-Benz van de
Duitse autobusfabrikant Karl Kässbohrer, dat een familiebedrijf was. De goedkeuring werd verleend
ondanks de grote marktaandelen en was destijds tamelijk controversieel. Daarom besloot de Commissie
een evaluatiestudie naar het effect van de fusie op de ontwikkeling van de Duitse markt voor autobussen
sedert 1995 te verrichten.
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De consulenten kregen alleen de opdracht de ontwikkeling van de Duitse autobusmarkt sinds 1995 te
onderzoeken, maar geen conclusies over kwesties betreffende het mededingingsbeleid te trekken. Voorts
werd erop gewezen dat het niet het doel van de studie was de zaak opnieuw te openen.

De belangrijkste lessen die uit deze studie kunnen worden getrokken, zijn de volgende.

De concentratie zelf heeft voor de Duitse autobusfabrikanten, en dus in laatste instantie de Duitse
consumenten, geen nadeel opgeleverd. Deze conclusie vloeit voort uit het feit dat naar zeggen van zowel
de kopers als de leveranciers de busprijzen in de onderzoeksperiode in reële termen zijn gedaald, terwijl de
invoer is toegenomen, met name op de markt voor touringcars. Toch moet een niet al te groot belang
worden gehecht aan de prijsgegevens in de studie, omdat het „product” tijdens de periode in kwestie is
geëvolueerd van de bus als zodanig naar een pakket dat verscheidene financierings- en dienstenelementen
omvat.

Voorts zij op enkele specifieke punten gewezen. De concentratiecontrole is gericht op de toekomstige
concurrentiesituatie op een markt en berust als zodanig op een prognose van wat deze situatie naar alle
waarschijnlijkheid zal zijn. In het geval Mercedes-Benz/Kässbohrer is de prognose niet geheel juist
gebleken.

Ten eerste had de richtlijn inzake overheidsopdrachten een aanzienlijke neerwaartse druk op de prijzen
tot gevolg, met name voor stads- en intercitybussen, maar leidde deze niet tot een stijging van de invoer
op deze twee markten. Oorzaak hiervan zijn de technische specificaties die worden aanbevolen door het
Verbund Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), die, in cominatie met de aanhoudend hoge subsidies
voor de exploitatie van stads- en intercitybussen, betreding van de markt door buitenlandse concurrenten
hebben verhinderd. Er zijn tekenen die erop wijzen dat de situatie in de toekomst zal veranderen, maar dit
zal in ieder geval meer tijd vergen dan verwacht.

Ten tweede heeft het „inkrimpings”-effect op de marktaandelen van Mercedes-Benz/Kässbohrer niet
plaatsgevonden in de mate die in de beschikking werd verwacht.

Ten derde hebben de buitenlandse concurrenten niet het succes gehad dat de taskforce Fusiecontrole van
DG Concurrentie ten tijde van de beschikking verwachtte. Met name de poging van Volvo om een groter
aandeel van de Duitse markt te verwerven is mislukt. Andere ondernemingen hebben echter meer succes
gehad dan was verwacht. Daardoor is, met name op de markt voor touringcars, de invoer toegenomen.

Aangezien de studie betrekking heeft op de grootste markt voor autobussen in de Europese Unie,
verschaft deze nuttige achtergrondinformatie voor de evaluatie van de markten voor vrachtwagens en
bussen bij eventuele verdere consolidatie van deze sectoren.

De gevolgen van de afschaffing van de 
non-discriminatieregel (NDR) in Nederland

De studie verschaft precieze en gedetailleerde cijfers over het effect van de afschaffing van de
zogenoemde non-discriminatieregel (d.i. de in een aantal betaalkaartsystemen bestaande regel die
handelaren verbiedt kaarthouders voor betaling met de kaart in kwestie kosten aan te rekenen) door de
kredietkaartsystemen Visa en Eurocard/Mastercard in Nederland. Deze informatie werd verkregen door
middel van vraaggesprekken met een representatief aantal zowel handelaren (319) als Visa- en
Eurocard/Mastercard-kaarthouders (ongeveer 150).
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De belangrijkste conclusies van deze studie zijn dat het effect van de afschaffing van de non-
discriminatieregel op de handelaren te verwaarlozen is. De meeste handelaren (90 %) maken geen
gebruik van hun recht om kaarthouders voor het gebruik van de kaart kosten aan te rekenen. Er is geen
duidelijk bewijs dat de afschaffing van de non-discriminatieregel de onderhandelingspositie van de
handelaren wezenlijk heeft verbeterd, in die zin dat zij een vermindering van de door hen te betalen
vergoeding hadden kunnen verkrijgen. De reactie van kaarthouders op het aanrekenen van extra kosten is
doorgaans negatief en ongeveer 38 % van hen zien van de betaling af wanneer zij dit soort kosten moeten
betalen.

De gevolgen van de afschaffing van de 
non-discriminatieregel (NDR) in Zweden

De studie verschaft precieze en gedetailleerde cijfers over het effect van de afschaffing van de
zogenoemde non-discriminatieregel (d.i. de in een aantal betaalkaartsystemen bestaande regel die
handelaren verbiedt kaarthouders voor betaling met de kaart in kwestie kosten aan te rekenen) door de
kredietkaartsystemen Visa en Europay in Zweden. Deze informatie werd verkregen door middel van
vraaggesprekken met een representatief aantal zowel handelaren (300) als Visa- en EC/MC-kaarthouders
(ongeveer 200).

De belangrijkste conclusies van deze studies zijn dat de afschaffing van de non-discriminatieregel in
Zweden in 1995 alleen op de handelaren een zeer gering effect heeft gehad. Met name heeft deze
nauwelijks enige invloed gehad op de verhouding tussen de handelaren en hun banken. Bovendien komt
het zelden voor dat aan klanten kosten voor de betaling met een kredietkaart worden aangerekend
(minder dan 5 %), terwijl korting wegens betaling met andere betaalmiddelen nog minder vaak
voorkomt.

De twee laatstgenoemde studies zijn op de website van directoraat-generaal Concurrentie gepubliceerd:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/29373/studies/.
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VIII — REACTIES OP HET NEGENENTWINTIGSTE VERSLAG
OVER HET MEDEDINGINGSBELEID

A — Europees Parlement

Resolutie van het Europees Parlement over het XXIXe Verslag 
van de Commissie over het mededingingsbeleid — 1999 (SEC(2000) 720 
— C5-0302/2000 — 2000/2153(COS)) en antwoord van de Commissie

1. Rapporteur: Karin Riis-Jørgensen

2. PE nr.: A5-0290/2000

3. Datum van goedkeuring van het verslag: 24 oktober 2000

4. Onderwerp: resolutie van het Europees Parlement over het XXIXe Verslag van de Commissie over
het mededingingsbeleid — 1999 (SEC(2000) 720 — C5-0302/2000 — 2000/2153(COS))

5. Bevoegde parlementaire commissie: Economische en Monetaire Commissie

6. Analyse van de tekst en van de verzoeken van het Europees Parlement, antwoord op deze
verzoeken en overzicht van het gevolg dat de Commissie hieraan heeft gegeven of voornemens
is te geven

Essentieel geachte punten uit de resolutie van het EP Standpunt van de Commissie

A. Overwegende dat het Europese concurrentiebeleid moet
worden aangepast en gemoderniseerd om gelijke tred te
kunnen houden met economische ontwikkelingen zoals de
verdere integratie van de interne markt, de mondialisering
en de snelle technologische vooruitgang;

De Commissie dankt het Parlement voor de betuigde
instemming met de modernisering van de concurrentieregels,
waarbij rekening wordt gehouden met de in de resolutie
genoemde factoren.

B. overwegende dat een effectief concurrentiebeleid bevor-
derlijk is voor de concurrentiepositie van het Europese
bedrijfsleven en dat het tevens in het belang is van de
consument, aangezien concurrentie voor de bedrijven een
permanente stimulans vormt om een grotere hoeveelheid en
verscheidenheid van producten en betere en goedkopere
diensten aan te bieden; 

Het doel van het concurrentiebeleid is consumenten een
optimale kwaliteit en prijs en een ruime keuze aan producten en
diensten te garanderen. Dit doel wordt verwezenlijkt wanneer
het concurrentiebeleid wordt gebruikt als instrument voor het
aanmoedigen van industriële efficiency, de optimale toekenning
van middelen, technische vooruitgang en de nodige flexibiliteit
om zich aan een veranderende omgeving aan te passen. Het
concurrentiebeleid is op deze wijze een van de beste middelen
om de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven te
bevorderen en in de behoeften van de consumenten te voorzien.

C. overwegende dat een krachtig Europees concurrentiebeleid
noodzakelijk is voor het stimuleren van structurele hervor-
mingen, die onontbeerlijk zijn voor een goed functionerende
Economische en Monetaire Unie; 

Evenals het Parlement, is de Commissie de mening toegedaan
dat het instandhouden van een klimaat van concurrentie onont-
beerlijk is voor een goed functionerende Economische en
Monetaire Unie. De invoering van de euro in elf lidstaten zal de
prijzen in de Unie doorzichtiger maken en de concurrentie
bijgevolg versterken, wat in het voordeel is van de consument.
Deze ontwikkeling mag niet worden gehinderd door beperkende
overeenkomsten die zijn bedoeld om confrontaties te vermijden
door prijzen of andere handelsvoorwaarden kunstmatig vast te
stellen.

D. overwegende dat het bestaande systeem voor de toepassing
van de Europese concurrentieregels sedert het ontstaan van
de Gemeenschap praktisch onveranderd is gebleven, hoewel
de economische context inmiddels drastisch is veranderd;

De Commissie is het eens met de vaststelling van het Parlement,
afgezien van één enkele uitzondering: de concentratieveror-
dening van 1990.

E. overwegende dat de werkbelasting van het directoraat-
generaal Concurrentie van de Commissie de laatste paar
jaren enorm is opgelopen als gevolg van de toegenomen
concentratieactiviteit en de nauwere internationale samen-
werking;

Het Parlement vestigt terecht de aandacht op de tendens dat de
werkbelasting van het directoraat-generaal Concurrentie van de
Commissie de laatste paar jaar flink is opgelopen.
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F. overwegende dat het, overeenkomstig de conclusies van de
Europese Raad van Lissabon, „van essentieel belang is dat
de regels inzake mededinging en overheidssteun eerlijk en
op eenvormige wijze worden toegepast, zodat bedrijven
kunnen bloeien en onder gelijke concurrentievoorwaarden
doeltreffend op de interne markt kunnen opereren”;

De Commissie deelt de mening van het Parlement dat het van
essentieel belang is dat de regels inzake mededinging en
overheidssteun eerlijk en op eenvormige wijze worden
toegepast, zodat bedrijven kunnen bloeien en onder gelijke
concurrentievoorwaarden doeltreffend op de interne markt
kunnen opereren. Het concurrentiebeleid van de Gemeenschap
heeft zo altijd een harde lijn gevoerd tegen kartels, misbruik van
machtsposities en concurrentieverhinderende fusies. Zij heeft ook
ongerechtvaardigde, door de overheid verleende monopolie-
rechten en staatssteunmaatregelen verboden, die niet bevorderlijk
zijn voor de levensvatbaarheid van ondernemingen op lange
termijn maar de concurrentie verstoren door ze kunstmatig te
laten draaien.

G. overwegende dat naarmate de interne markt zich verder
ontwikkelt, de EMU leidt tot meer transparantie en de
mondiale concurrentie zich verscherpt, het Europees
concurrentiebeleid te maken krijgt met steeds zwaardere
concentratiecontroletaken;

De Commissie deelt de mening van het Parlement dat er door de
genoemde factoren meer hulpbronnen voor de concentratiecon-
troletaken nodig zijn. De nieuwe mededeling van de Commissie
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling
van bepaalde concentraties zal een efficiënter gebruik van de
hulpbronnen mogelijk maken. De Commissie is het er echter
mee eens dat aanvullende hulpbronnen vereist zijn om deze taak
te vervullen.

H. overwegende dat toekenning van staatssteun die niet in
overeenstemming is met het EG-Verdrag, contraproductief
werkt en inefficiënte bedrijven bevoordeelt ten opzichte van
efficiënte, dat zij leidt tot concurrentiedistorsies tussen
regio’s en bedrijven en een excessieve belasting vormt voor
overheidsbegrotingen;

De Commissie is het ermee eens dat staatssteun die in strijd is
met het EG-Verdrag, niet mag worden getolereerd.

I. overwegende dat het achtste overzicht van de staatssteun in
de Europese Unie bevestigt dat de sedert 1993 gesigna-
leerde neerwaartse algemene trend in de toekenning van
staatssteun zich heeft voortgezet, terwijl het niveau van de
steun aan de industriesector in tien lidstaten is toegenomen;

De Commissie deelt de zorg van het Europees Parlement en
volgt de laatste ontwikkelingen nauwlettend. Deze zullen
worden gepresenteerd in het komende negende overzicht van de
staatssteun in de Europese Unie.

J. overwegende dat de Commissie pogingen heeft onder-
nomen om haar voorlichtingspolitiek inzake het concurren-
tiebeleid te verbeteren omdat uitgebreide voorlichting en de
goedkeuring van alle betrokkenen voorwaarden zijn voor
het welslagen van het concurrentiebeleid;

De Commissie waardeert het dat haar pogingen om de voorlich-
tingspolitiek inzake het concurrentiebeleid te verbeteren, door
het Parlement worden erkend. De Commissie is voornemens
haar pogingen op dit terrein voort te zetten.

K. overwegende dat de organisatie van een „Concurrentiedag
voor de Europese burger” bevorderlijk zal zijn voor het
inzicht in en de zichtbaarheid van het Europees concurren-
tiebeleid in de lidstaten, maar dat deze dag niet uitsluitend
voor de consument mag zijn bedoeld doch alle doelgroepen
moet omvatten; 

De Commissie neemt nota van het verzoek van het Parlement
dat de Concurrentiedag een breder publiek zou bestrijken.

L. overwegende dat voorlichtingsbeleid op zichzelf niet
volstaat, daar ook voorspelbaarheid van het concurrentie-
beleid door pragmatische en verstandige regels alsmede —
daar waar nodig — voorafgaande controle een rol spelen;

De Commissie is het eens met deze analyse.

M. overwegende dat de dialoog met de betrokken economische
en consumentenkringen gerichter en diepgaander zou
kunnen zijn, daar de periode waarin derden hun opmer-
kingen naar aanleiding van een mededeling van de
Commissie kenbaar kunnen maken, momenteel vaak als te
kort wordt ervaren; 

De Commissie neemt nota van de opmerkingen van het
Parlement. 

N. overwegende dat het publiek over het algemeen weinig
besef heeft van het Europees concurrentiebeleid, maar dat
een effectieve concurrentiepolitiek niet mogelijk is zonder
de steun van de burgers;

De Commissie deelt de mening van het Parlement dat een effec-
tieve concurrentiepolitiek niet mogelijk is zonder de steun van
de burgers. De Commissie heeft dan ook enkele initiatieven
gelanceerd die gericht zijn op de consumenten en de hen verte-
genwoordigende organisaties. Zij is voornemens haar pogingen
op dit terrein voort te zetten.

O. overwegende dat het krachtige concentratieproces dat zich
in de kleinhandelssector voltrekt op korte termijn kan leiden
tot nadelige gevolgen voor niet alleen de uiteindelijke
consument; 

De Commissie is het met het Parlement eens dat de concen-
traties in de kleinhandelssector zowel vanuit het oogpunt van de
uiteindelijke consumenten als vanuit het oogpunt van de
leveranciers moeten worden bekeken. Deze benadering is
gevolgd in gevallen als Kesko/Tuko, Rewe/Meinl en Carrefour/
Promodes.
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P. overwegende dat sancties het ernstige en schadelijke
karakter van niet-concurrerend gedrag zouden moeten
weerspiegelen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed
aan hardcorekartels;

In het concurrentiebeleid van de Commissie is altijd een harde lijn
gevoerd tegen zogeheten hardcorekartels (dit zijn geheime
overeenkomsten waarin prijzen worden vastgesteld, productie
wordt beperkt of markten of klanten worden gedeeld). Van alle
concurrentiebeperkingen zijn beperkende praktijken in de vorm
van geheime overeenkomsten ongetwijfeld het schadelijkst.
Vaak is een groot aantal ondernemingen in een bepaalde sector
bij deze praktijken betrokken, en als groep zijn deze onderne-
mingen van grote invloed op de betrokken markten. Deze
praktijken hebben meestal betrekking op prijzen en zijn dus zeer
schadelijk voor de concurrentie. De Commissie zal streng
optreden tegen kartels, in het bijzonder na de invoering van de
euro als gemeenschappelijke munt.

Q. overwegende dat bij de onderhandelingen over de
toetreding van nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa
rekening moet worden gehouden met de overgangssituatie
waarin deze economieën zich bevinden en met de gevolgen
van de concurrentiewetgeving voor hun ontwikkeling en
voor de uitbreiding van de interne markt in de toekomst;

De Commissie erkent de speciale situatie waarin de economieën
van de kandidaat-lidstaten zich bevinden. Bij de toepassing van
de concurrentiebepalingen in de associatieovereenkomsten is
rekening gehouden met de overgangssituatie van de economieën
van de kandidaat-lidstaten gedurende de pretoetredingsperiode.
Er zijn speciale regelingen in het kader van de Europaovereen-
komsten op dit terrein van kracht. Ten eerste kan aanzienlijke
regionale steun worden toegekend op grond van de status als
bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a, die alle kandidaat-lidstaten
genieten. Ten tweede laat Protocol nr. 2 van de Europaovereen-
komsten herstructureringssteun toe om problemen in de staalin-
dustrie aan te pakken. Vele kandidaat-lidstaten lijken echter het
overgangsproces bijna achter de rug te hebben. Met het oog op
de naderende toetreding van deze landen tot de interne markt,
acht de Commissie het nu verstandig de toepassing van de
concurrentieregels in die landen aan te scherpen.

R. overwegende dat de Europese Unie heeft voorgesteld de
onderhandelingen over het concurrentiebeleid deel te laten
uitmaken van de vorig jaar in Seattle gehouden minis-
tersconferentie van de WTO;

De Commissie blijft zich ervoor inzetten om de onderhande-
lingen over het concurrentiebeleid op de agenda voor de
volgende handelsronde een centrale plaats te geven.

1. is ingenomen met het XXIXe Verslag over het mededin-
gingsbeleid van de Commissie en beschouwt het als een
belangrijk document waarmee de Commissie voldoet aan
haar verantwoordingsplicht, zoals neergelegd in het
Verdrag;

De Commissie dankt het Parlement voor zijn positieve oordeel
over het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid.

2. uit zijn voldoening over de door de Commissie geleverde
inspanningen ter modernisering van de concurrentiewet-
geving; dringt er evenwel tegelijkertijd op aan dat de
voorgenomen hervormingen niet leiden tot hernationali-
sering of verzwakking van het Europees concurrentiebeleid,
en dat niet wordt getornd aan het primaat van het commu-
nautaire recht;

De Commissie dankt het Parlement voor zijn steun. Zij deelt de
mening van het Parlement dat hernationalisering van het
concurrentiebeleid tegen elke prijs moet worden voorkomen.
Hiertoe heeft zij in het op 27 september 2000 goedgekeurde
voorstel voor een verordening een artikel opgenomen waarin
wordt bepaald dat alleen het communautaire recht van
toepassing is op zaken die van invloed zijn op de handel tussen
lidstaten. Ook heeft zij enkele mechanismen ontwikkeld om de
coherentie van het communautaire recht te waarborgen.

3. spreekt in beginsel zijn steun uit voor de voorstellen in het
witboek van de Commissie over modernisering van de
regels tot toepassing van de artikelen 81 en 82 van het
EG-Verdrag, met name ten aanzien van de afschaffing van
het aanmeldings- en vergunningsstelsel en de gedecentrali-
seerde implementatie van concurrentieregels door de
versterking van de rol van de instanties en rechtbanken van
de lidstaten; herhaalt evenwel dat de Commissie nog voor
de volledige tenuitvoerlegging van deze regels met
voorstellen moet komen om ervoor te zorgen dat de voorge-
nomen hervormingen niet leiden tot renationalisering of
verzwakking van het Europese mededingingsbeleid, en dat
niet wordt getornd aan het primaat van het communautaire
recht; 

Zie het voorgaande.

4. sluit zich aan bij de aanpak van de Commissie ten aanzien
van verticale beperkingen, waarin bij de beoordeling van
overeenkomsten die haaks staan op het mededingingsbeleid,
meer aandacht wordt besteed aan de economische analyse; 

De Commissie dankt het Parlement voor zijn steun.
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5. is van mening dat er behoefte is aan een duidelijk mecha-
nisme voor de toewijzing van zaken aan hetzij de nationale
instanties, hetzij de Commissie, teneinde recht-
bankshopping tegen te gaan, jurisdictionele geschillen op te
lossen en afwijkende uitspraken te vermijden, alsmede te
voorkomen dat de betrokkenen zich tot de autoriteit wenden
waarvan zij de gunstigste uitspraak verwachten (forum-
shopping); acht het met name wenselijk te voorzien in een
eigen, in het burgerlijk recht verankerde regeling voor
kartelprocedures, waarin bepaald wordt dat de Commissie
bevoegd is voor gevallen met grensoverschrijdende
werking;

Het voorstel van de Commissie creëert een systeem van paral-
lelle bevoegdheden. De regels die in een dergelijk systeem aan
de toewijzing van zaken ten grondslag liggen, moeten noodza-
kelijkerwijs flexibel zijn.
De Commissie is voornemens een mededeling bekend te maken
waarin zij de uiteenlopende criteria voor de toewijzing van
zaken zal verduidelijken. Deze mededeling zal als uitgangspunt
hebben dat de meest aangewezen instantie een zaak moet behan-
delen. Iedere zaak zou in de regel door slechts één instantie
mogen worden behandeld.
De mechanismen in de verordening om een coherente
toepassing van het communautaire recht te waarborgen, verhin-
deren bedrijven tot forumshopping over te gaan.

6. roept de Commissie op toezicht te houden op de kwaliteit
van de concurrentiewetgeving in de lidstaten en de
kandidaat-lidstaten, teneinde binnen de bestaande interne
markt gelijke concurrentievoorwaarden in stand te houden,
en te zorgen voor een gemeenschappelijke basis voor
verstandhouding tussen de lidstaten, die er op het gebied
van concurrentiebeleid onderling afwijkende tradities en
ervaringen op nahouden;

De Commissie controleert regelmatig de ontwikkeling van de
concurrentiewetgeving van de kandidaat-lidstaten in het kader
van de associatieovereenkomsten. De doelstelling om gelijke
concurrentievoorwaarden in stand te houden, is ook een
kernpunt bij de toetredingsonderhandelingen. Van de kandidaat-
lidstaten wordt immers verwacht dat zij vóór de toetreding hun
concurrentieregels aan het acquis aanpassen en deze zo ten
uitvoer leggen dat voorwaarden worden gecreëerd die overeen-
stemmen met die in de EU. 

7. roept de Commissie op een doelgericht beleid van
voorlichting over de concurrentiepolitiek van de EU te
ontwikkelen, dat bestaat uit instrumenten en doelstellingen
op Europees en nationaal niveau, en dat diverse doelgroepen
omvat zoals het algemene publiek, de pers, zakenkringen en
de nationale autoriteiten;

De Commissie heeft een voorlichtingsbeleid dat gericht is op
diverse doelgroepen, zoals het algemene publiek en onderne-
mingen. De Commissie geeft echter toe dat haar voorlichtings-
beleid verder kan worden verbeterd, en zij werkt hieraan.

8. uit zijn waardering voor de verbeterde kwaliteit van de
dialoog met de Commissie, en inzonderheid met de terzake
bevoegde commissaris en dringt aan op voortzetting en
uitbreiding van deze dialoog teneinde het Europees
Parlement volledig te betrekken bij de ontwikkeling van een
algemeen mededingingsbeleid van de EU, in plaats van
participatie bij beslissingen in individuele gevallen; 

De Commissie dankt het Parlement voor zijn waardering voor de
kwaliteit van de dialoog tussen beide instellingen over het
mededingingsbeleid. De Commissie neemt nota van het verzoek
van het Parlement om meer betrokken te worden bij de ontwik-
keling van een algemeen EU-mededingingsbeleid. De Commissie
heeft het Parlement in die zin volledig betrokken bij haar beraad-
slagingen over de modernisering van de communautaire concur-
rentiewetgeving. 

9. dringt er, om ook de dialoog met de betrokken economische
en consumentenkringen constructiever te maken, op aan dat
de minimale periode waarin derden kunnen reageren op de
publicatie van een mededeling van de Commissie van
momenteel één maand wordt opgetrokken tot drie maanden;  

De Commissie moet de noodzaak om het wetgevingskader snel
en soepel aan te passen, verenigen met het streven om derden zo
goed mogelijk te raadplegen. Zij neemt nota van het voorstel
van het Parlement.

10. dringt er met het oog op de komende herziening van het
Verdrag op aan dat bij wetgeving op mededingingsgebied,
waarover de Raad met gekwalificeerde meerderheid beslist,
voortaan de medebeslissingsprocedure wordt toegepast;  

De Commissie verwijst naar haar advies van 26 januari 2000 op
grond van artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie tijdens de conferentie van de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten voor het wijzigen van de Verdragen.
Zij verwijst eveneens naar de conclusies van deze conferentie.

11. verzoekt de Commissie een evaluatie uit te voeren van de
gevolgen van de toepassing van de mededeling van 18 juli
1996 over het niet-opleggen of verlagen van boeten in
kartelzaken; 

De mededeling van 1996 over het niet-opleggen of verlagen van
boeten in kartelzaken (mededeling betreffende de gunstige
behandeling) speelt een belangrijke rol bij het opsporen en
verwerken van kartelzaken. De Commissie belooft het verzoek
van het Parlement om een evaluatie van de gevolgen van de
toepassing van de mededeling ernstig in overweging te nemen.

12. dringt erop aan dat in de personeelsbehoeften van het direc-
toraat-generaal Concurrentie wordt voorzien door middel
van extra posten, zodat de Commissie ten volle kan voldoen
aan de haar door het Verdrag opgelegde verplichtingen;

De Commissie geeft toe dat de werkbelasting van DG Concur-
rentie flink is opgelopen. De Commissie zal trachten het perso-
neelsbestand uit te breiden, zodat zij op effectieve wijze haar
verplichtingen uit hoofde van het Verdrag kan vervullen.

13. neemt met voldoening kennis van de stijging van het aantal
behandelde zaken die met een formele beslissing zijn
geëindigd, terwijl het aantal op informele wijze geregelde
gevallen licht gedaald is; 

De Commissie is het met het Parlement eens dat de stijging van
het aantal behandelde zaken die met een formele beslissing zijn
geëindigd, een goede ontwikkeling is.

14. vestigt de aandacht op het belang van regulering van
concentraties voor het bepalen van het toekomstige bedrijfs-
economische landschap in de Gemeenschap;

De Commissie is het eens met het belang dat het Parlement
hecht aan de concentratieverordening. Naast haar verslag aan de
Raad van 28 juni van dit jaar, is de Commissie overgegaan tot
een uitvoerige bespreking en analyse van de verordening, om
ervoor te zorgen dat deze ook in de toekomst blijft voldoen.
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15. onderstreept dat het accent bij het onderzoek naar mogelijk
concurrentiebeperkend gedrag moet liggen op de schade
voor de mededinging, en niet die voor de concurrenten; dat
rekening moet worden gehouden met efficiency en andere
de concurrentie bevorderende elementen, die moeten
worden afgewogen tegen de concurrentieschadende
elementen van dezelfde transactie; dat mededingingszaken
gebaseerd moeten zijn op economische analyse, daar het
doel van het concurrentiebeleid de bevordering van de
economische efficiency is; 

De Commissie juicht het toe dat het Parlement het accent legt op
de noodzaak van een economische benadering en het van belang
acht dat bij het onderzoek naar maatregelen veeleer wordt
gekeken naar hun invloed op de mededinging dan naar hun
invloed op individuele concurrenten. De Commissie wil erop
wijzen dat de recente hervormingen op het gebied van distribu-
tieovereenkomsten en horizontale samenwerkingsovereen-
komsten een soortgelijk uitgangspunt hebben. 

16. dringt aan op meer rechtszekerheid bij de toepassing van
EU-concentratiecontrole, met name gezien het feit dat de
Commissie in concentratiekwesties in zekere zin een
dubbele rol speelt, daar zij de mededingingsregels zowel
vaststelt als toeziet op de toepassing ervan; pleit voor een
effectievere en snellere procedure voor beroepen bij het
Hof; 

De Commissie is van mening dat de procedure voor de concen-
tratiecontrole diverse effectieve mechanismen voor de
bescherming van de rechtszekerheid omvat. Deze zijn onder
meer de directe betrokkenheid van andere Commissiediensten,
zoals de Juridische dienst, en van mededingingsinstanties uit de
lidstaten. Bovendien vormt de raadadviseur-auditeur een
belangrijke procedurele waarborg voor bedrijven die bij concen-
tratiezaken zijn betrokken. Het is evenwel de bedoeling dat bij
de onlangs van start gegane herziening van de concentratiever-
ordening ook aandacht wordt besteed aan rechtszekerheid.
De Commissie wijst erop dat zij geen invloed heeft op kwesties
zoals de hulpbronnen waarover de Europese rechtsinstanties
beschikken om de procedure voor beroepen te versnellen. Zij is
echter graag bereid haar steun te verlenen aan voorstellen van de
Europese rechtsinstanties om de behandeling van beroepen
effectiever te maken en te versnellen.

17. stelt voor dat de Commissie interpreterende mededelingen
publiceert om de burger voor te lichten over de manier
waarop zij concepten als het marktaandeel gaat toepassen,
zoals zij in 1997 deed in haar mededeling over het bepalen
van de relevante marktsituatie; dringt er bij de Europese
Commissie op aan ook andere methoden voor de beoor-
deling van de marktsituatie in overweging te nemen dan een
uitsluitend op het marktaandeel gebaseerde berekening;

De Commissie gebruikt reeds lange tijd mededelingen om
bepaalde concurrentiekwesties toe te lichten. Zij heeft dit
onlangs nog gedaan bij de vaststelling van richtsnoeren inzake
verticale beperkingen en richtsnoeren inzake de toepasselijkheid
van artikel 81 op horizontale samenwerkingsovereenkomsten.
Deze twee mededelingen van de Commissie verduidelijken,
respectievelijk voor verticale overeenkomsten en voor
horizontale overeenkomsten, de relevante factoren voor de
beoordeling van de marktmacht. Deze factoren omvatten niet
alleen marktaandelen maar ook vele andere factoren, afhan-
kelijk van de situatie en van het type overeenkomst, zoals
belemmeringen voor het betreden van de markt, tegenmacht,
marktstructuur, snelheid van de technologische vooruitgang,
handelsniveau en andere factoren. De Commissie is voornemens
mededelingen zoals deze richtsnoeren te blijven gebruiken om
haar standpunt te verduidelijken, niet alleen ten aanzien van de
beoordeling van de marktmacht maar ook inzake andere concur-
rentiekwesties.
De Commissie zou erop willen wijzen dat marktaandelen op
zichzelf geen indicator van marktmacht zijn. Het marktaandeel
is slechts een van meerdere economische indicatoren die,
wanneer ze als geheel worden beschouwd, de marktmacht van
een onderneming bepalen, alsmede het mogelijke schadelijke
karakter van de door de onderneming aangegane overeen-
komsten voor de mededinging op een bepaalde markt. In het
algemeen kan echter worden gesteld dat een bedrijf met een
klein tot middelgroot marktaandeel niet voldoende marktmacht
heeft om per saldo negatieve gevolgen te hebben. Daarom
hanteert de Commissie marktaandeellimieten in groepsvrijstel-
lingsverordeningen. Wanneer een marktaandeellimiet in een
groepsvrijstellingsverordening wordt overschreden, betekent dit
nog niet dat de desbetreffende overeenkomst in strijd is met de
concurrentieregels. Het betekent slechts dat de overeenkomst op
individuele basis moet worden beoordeeld. Bovendien blijkt uit
de besluiten van de Commissie, en de onlangs door haar vastge-
stelde richtsnoeren inzake verticale beperkingen en horizontale
samenwerkingsovereenkomsten, dat bij de individuele beoor-
deling door de Commissie alle specifieke kenmerken van de
betrokken markt in aanmerking worden genomen.
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18. beklemtoont dat het grote bedrijven die gevestigd zijn in
kleinere lidstaten niet per definitie onmogelijk moet worden
gemaakt fusies aan te gaan teneinde in Europees en
mondiaal verband te kunnen concurreren; stelt vast dat het
vooral grote ondernemingen in kleine lidstaten zijn die ten
opzichte van ondernemingen in de rest van de wereld aan
concurrentievermogen kunnen inboeten als gevolg van het
feit dat de interne markt nog niet is voltooid; dringt er
daarom bij de Commissie op aan een einde te maken aan de
bestaande belemmeringen die het afschaffen van de grenzen
van de markt verhinderen of vertragen, zodat de gehele EU
bij concentratie van ondernemingen als één markt kan
worden beschouwd; 

De Commissie verzekert het Parlement dat zij zich ervoor zal
blijven inzetten om een einde te maken aan de bestaande belem-
meringen voor de voltooiing van de interne markt. De
Commissie wijst er echter op dat, zolang markten nog onvol-
doende zijn geïntegreerd, het doel van de concentratiecontrole
erin bestaat ervoor te zorgen dat er geen machtsposities worden
gecreëerd of versterkt op een relevante markt, ongeacht de
omvang hiervan. Indien men zich niet aan dit beginsel houdt,
genieten consumenten van kleine markten niet dezelfde
bescherming tegen machtsposities als de consumenten van
grotere markten.
De Commissie wijst er ook op dat grote ondernemingen in
kleine lidstaten zich vaak hebben ontwikkeld tot internationale
leveranciers als gevolg van de sterke nationale concurrentie,
zoals de Zweedse vrachtwagenfabrikanten Volvo en Scania.
Voorts kan nog worden vermeld dat grote ondernemingen uit
kleine lidstaten internationale partners hebben kunnen vinden
om uit te breiden, en de ervaring leert dat dergelijke transacties
gewoonlijk weinig of geen problemen met de mededinging
opleveren.

19. constateert dat het niveau van de staatssteun weliswaar
afneemt, maar merkt op dat het nog altijd te hoog is; dringt
erop aan dat met name op ad-hocbasis verleende staatssteun
moet worden teruggebracht, gezien het schadelijke karakter
van deze vorm van overheidssteun; is van mening dat
overheidsbedrijven aan dezelfde regels onderworpen
zouden moeten zijn als particuliere ondernemingen; dat er
alleen uitzonderingen mogen gelden als overheidsinstel-
lingen hun openbare taak zonder enig commercieel
oogmerk uitvoeren; dat nationale ontheffingen tot een
„absoluut minimum” moeten worden beperkt en dat derge-
lijke uitzonderingen transparant, proportioneel, duidelijk en
strak geformuleerd moeten zijn; herhaalt dat de EU-controle
op staatssteun uitgaat van het beginsel dat staatssteun
weliswaar niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt, maar dat de toekenning van dergelijke steun in
uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd kan zijn;

De Commissie is het ermee eens dat het totaalniveau van de
staatssteun nog altijd te hoog is. Zij let met name op het niveau
van op ad-hocbasis verleende staatssteun en de gevolgen van de
onlangs vastgestelde communautaire richtsnoeren betreffende
steunmaatregelen ten behoeve van de redding en herstructu-
rering van ondernemingen in moeilijkheden, waaronder de
meeste ad-hocsteunmaatregelen vallen.
De Commissie is ook van mening dat overheidsbedrijven aan
dezelfde regels onderworpen zouden moeten zijn als particuliere
ondernemingen. Haar beleid inzake de controle op staatssteun is
erop gericht dit te verwezenlijken.
De Commissie is het ermee eens dat staatssteun kan worden
gerechtvaardigd in de omstandigheden die in het Verdrag
worden genoemd. Terwijl op ad-hocbasis verleende staatssteun
een uitzondering moet zijn, kan steun aan achtergebleven
regio’s of aan het MKB nuttig zijn voor een evenwichtige
ontwikkeling van de interne markt. Staatssteun is echter een van
de vele instrumenten waarover de lidstaten beschikken. Het is
van essentieel belang dat het in economisch opzicht meest
efficiënte instrument wordt benut om de doelstellingen van het
EG-Verdrag te verwezenlijken.

20. roept de lidstaten en de Commissie op te streven naar
omkering van de op lange termijn geleidelijk oplopende
tendens voor het niveau van de steun in een aantal lidstaten;
wijst er eens temeer op dat decentralisatie van de controle
op staatssteun het risico in zich bergt dat er opnieuw een
kentering optreedt in het teruglopende niveau van staats-
steun in de EU; dringt er bij de Commissie op aan een
gedetailleerde analyse uit te voeren van de toepassing van
de controle op staatssteun in de financiëledienstensector,
onder erkenning van het feit dat de bedragen aan staatssteun
die in deze sector worden toegekend, tot concurrentiedis-
torsies kunnen leiden; 

Met behulp van strengere Europese regels voor de controle op
staatssteun en de toenemende nadruk op transparantie blijft de
Commissie ernaar streven het niveau van de steun te verlagen.
Dankzij afschaffing van de aanmeldingsplicht voor bepaalde
vormen van niet-controversiële steun, zoals steunmaatregelen
voor het MKB of opleiding die aan duidelijk omschreven
voorwaarden voldoen, kan de Commissie haar personeel voor
meer problematische zaken inzetten. Er is echter geen sprake
van een algemene decentralisatie van de controle op staatssteun.
Een eerste analyse van de financiëledienstensector zal plaats-
vinden in het kader van het komende negende overzicht van
staatssteun.
De Commissie zal de concurrentieregels van het Verdrag strikt
blijven toepassen op de financiëledienstensector, teneinde in
deze belangrijke sector van de economie gelijke concurrentie-
voorwaarden in stand te houden.

21. beveelt aan dat de Commissie niet achteloos voorbijgaat aan
gevallen van minder omvangrijke staatssteun; wijst erop dat
verlening van beperkte overheidssubsidies in een kleine
markt naar verhouding voor het midden- en kleinbedrijf
nadeliger gevolgen kan hebben dan omvangrijke staatssteun
in een grotere markt voor grote bedrijven;

De Commissie is het hiermee eens. Juist om deze reden is de
zogeheten de minimis-regel niet van toepassing op de gevoelige
sectoren landbouw, visserij en vervoer. 
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22. roept de Commissie op besluiten tot terugbetaling van
illegaal uitgekeerde staatssteun effectief ten uitvoer te
leggen, en verzoekt de Commissie met voorstellen te komen
ter verbetering van haar systeem voor de follow-up van
dergelijke besluiten;

De Commissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat haar
besluiten tot terugbetaling effectief ten uitvoer worden gelegd
door de lidstaten. Hiertoe zal zij volledig gebruikmaken van
haar bevoegdheden en zo nodig zelfs haar toevlucht nemen tot
het Hof van Justitie. Indien een lidstaat het arrest van het Hof
niet nakomt, zal een dwangsom worden vastgesteld overeen-
komstig artikel 228 van het Verdrag. De Commissie zal het
Parlement op de hoogte houden van haar inspanningen om
ervoor te zorgen dat terugbetalingen daadwerkelijk plaats-
vinden. De Commissie acht het nog niet nodig met wetgevings-
voorstellen te komen. 

23. uit zijn waardering voor de toezegging van de Commissie
een register voor staatssteun in te voeren; roept de
Commissie op met voorstellen te komen voor een openbaar
en regelmatig bij te houden register van staatssteun tot
30 juni 2001, met vermelding van het doel van de toege-
kende steun, de betrokken sectoren en de ontvangende
ondernemingen, waarbij rekening wordt gehouden met de
kwalitatieve verschillen tussen de toegekende vormen van
steun; pleit ervoor dat ook regionale steun in het register
wordt vermeld; 

Het register voor staatssteun, dat momenteel door de Commissie
wordt ontwikkeld, zal uiteindelijk al deze gegevens omvatten.
In het register zal ook informatie over regionale steun worden
opgenomen.

24. is ingenomen met de toezegging van de Commissie dat zij
een scorebord voor staatssteun zal opstellen; verzoekt de
Commissie in dit verband een ranglijst te introduceren naar
het voorbeeld van het scorebord voor de interne markt,
waaruit duidelijk blijkt welke lidstaten in de periode tot 30
juni 2001 het hoogst en het laagst scoren op het punt van
overheidssteun; is zich ervan bewust dat met het oog op de
opstelling van het scorebord relevante indicatoren moeten
worden ontwikkeld, en dat niet kan worden volstaan met het
louter vergelijken van de steunniveaus als zodanig;

De Commissie is momenteel bezig met het opstellen van zo’n
scorebord. Evenals het register, zal dit zich met de tijd ontwik-
kelen en uiteindelijk vele aspecten van staatssteun en de
controle hierop behandelen.

25. onderstreept dat niet alleen overheidssteun maar ook belas-
tingmaatregelen moeten worden getoetst op hun effect in
termen van concurrentiedistorsie, en roept de lidstaten op de
daarvoor noodzakelijke informatie aan de Commissie te
verstrekken;

De Commissie is vastberaden ervoor te zorgen dat haar controle
op staatssteun alle steunmaatregelen omvat, inclusief steun in de
vorm van fiscale vrijstellingen. 

26. geeft uiting aan zijn bezorgdheid omtrent de Europese
scheepsbouwsector; dringt aan op een evaluatie van de
gevolgen van de eventueel vanaf 31 december 2000 door
Zuid-Korea te verlenen steun aan de scheepsbouwsector;

Op de bijeenkomst van 5 december toonde de Raad van
ministers van Industrie zich verheugd over het vaste voornemen
van de Commissie om handelsmaatregelen tegen oneerlijke
concurrentie uit Korea te steunen en vast te stellen. De Raad
verzocht de Commissie tegen 1 mei 2001 verslag uit te brengen,
zodat kan worden voorgesteld de zaak aan de WTO voor te
leggen indien geen bevredigend akkoord met Korea kan worden
bereikt. Verder nam de Raad er nota van dat de Commissie, bij
het uitblijven van een dergelijk akkoord, een tijdelijk, passend
mechanisme zal voorstellen om de oneerlijke praktijken van
Korea tegen te gaan, in afwachting van de voltooiing van de
procedure bij de WTO, zoals beschreven in het besluit van de
Commissie van 29 november. De Raad wees er ook op dat de
tenuitvoerlegging van dit mechanisme niet mag leiden tot
concurrentiedistorsies in de Europese Unie.

27. is van mening dat de uitbreiding met de landen van Midden-
en Oost-Europa spanningen kan teweegbrengen bij de
tenuitvoerlegging van de concurrentiewetgeving, met name
in het licht van de modernisering van de regels tot
toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag;
verzoekt de Commissie voldoende steun te verlenen bij de
oprichting van mededingings- en justitiële instanties die
moeten toezien op de naleving van de communautaire
concurrentiewetgeving, en roept de kandidaat-lidstaten op
alles in het werk te stellen om de noodzakelijke mededin-
gingsinstanties concreet gestalte te geven, inclusief waar het
de naleving van de regels inzake staatssteun betreft;
verzoekt de Commissie erop toe te zien dat alle kandidaat-
lidstaten verplicht zijn in alle opzichten te voldoen aan de
normen die door het EU-mededingingsbeleid en de EU-
controle op staatssteun zijn vastgesteld; 

De Commissie erkent dat de tenuitvoerlegging van de concur-
rentiewetgeving van de EU, met name in het licht van de
voorgestelde modernisering van de regels tot toepassing van de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, een uitdaging zal zijn
voor de mededingingsinstanties in de kandidaat-lidstaten. De
Commissie zou graag de aandacht van het Parlement willen
vestigen op de bestaande pretoetredingsprogramma’s voor
opleiding in concurrentiebeleidskwesties, georganiseerd via de
zogeheten „Twinning”-projecten in het kader van het Phare-
programma, alsmede op de diverse studiebijeenkomsten en
workshops, georganiseerd door Taiex. De hoofddoelstelling van
de Commissie op dit gebied is, via de associatieovereenkomsten
en in het kader van de toetredingsonderhandelingen, ervoor te
zorgen dat de kandidaat-lidstaten, reeds vóór de toetreding, in
alle opzichten voldoen aan de normen die door het EU-
mededingingsbeleid en de EU-controle op staatssteun zijn
vastgesteld.
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28. beveelt aan geleidelijk internationale samenwerking tot
stand te brengen op basis van opgedane ervaring en
onderling vertrouwen en stelt vast dat er verschillende
niveaus van internationale samenwerking bestaan die
consistent zijn en elkaar onderling versterken; is van
mening dat de bilaterale en regionale samenwerking verder
moet worden versterkt, parallel met stappen op multilateraal
niveau; dat de landen die nog geen mededingingswetgeving
kennen, ertoe moeten worden aangemoedigd doeltreffende
mededingingswetten in te voeren en toe te passen, en
onafhankelijke mededingingsautoriteiten in te stellen; dringt
er bij meer ervaren landen zoals de EU-lidstaten op aan
hierbij de nodige hulp te bieden; 

De Commissie is het ermee eens dat de bilaterale samenwerking
moet worden ontwikkeld en dat parallel hiermee de multila-
terale inspanningen moeten worden versterkt. Zij wijst erop dat
dit de basis vormt van haar aanpak van internationale samen-
werking. De Commissie zal ook haar uiterste best blijven doen,
op bilateraal niveau of bij de diverse multilaterale fora, om
landen zonder mededingingswetgeving aan te moedigen
mededingingswetten in te voeren en onafhankelijke mededin-
gingsautoriteiten in te stellen.

29. is van mening dat er een gemeenschappelijke vorm van
kennisgeving voorafgaand aan fusies en een gemeenschap-
pelijke wachttijd overeengekomen zouden kunnen worden,
teneinde de convergentie te verbeteren en de transactie-
kosten te drukken; 

De Commissie is het ermee eens dat een grotere internationale
harmonisatie van de procedures voor de goedkeuring van fusies
wenselijk zou zijn, maar wijst erop dat het een lang en moeilijk
proces zal zijn om tot een dergelijke convergentie te komen.

30. constateert met voldoening dat de Commissie voornemens
is zich meer in te spannen om de voordelen van specifieke
besluiten op het gebied van het concurrentiebeleid aan de
burgers uit te leggen en de consumenten te behandelen als
voorstanders van dat beleid, en is van mening dat dit deel
zou moeten uitmaken van een breder streven om de interne
markt duidelijker gestalte te geven;

De Commissie heeft reeds maatregelen genomen om deze
doelstelling te verwezenlijken. Zij heeft een voorlichtingsbeleid
ontwikkeld voor het grote publiek. In dit kader worden zeer
uiteenlopende documenten verspreid en op Internet beschikbaar
gemaakt. Enkele voorbeelden zijn de nieuwsbrief EC Compe-
tition Policy Newsletter, de jaarlijkse verslagen over het
mededingingsbeleid en een lijst van prijzen die in de motor-
handel worden gehanteerd. De Commissie heeft onlangs een
brochure gepubliceerd, Het concurrentiebeleid in Europa en de
burger, met een tweeledig doel, namelijk de burgers te infor-
meren omtrent de reële voordelen die zij kunnen verwachten
van het Europese concurrentiebeleid, en hen op te roepen mee te
werken aan de uitvoering van dit beleid. Zij wijst voorts op het
succes van de twee Europese Concurrentiedagen die werden
gehouden in Lissabon (9 juni 2000) en Parijs (17 oktober 2000),
een gezamenlijk initiatief van beide instellingen. De Commissie
neemt nota van het verzoek van het Parlement maatregelen op
dit gebied deel te doen uitmaken van een breder streven om de
interne markt duidelijker gestalte te geven.

31. dringt er bij de Commissie op aan zich te beraden over
vervanging van de softe benadering via richtsnoeren door
specifieke bepalingen;

Richtsnoeren kunnen niet altijd door vrijstellingsverordeningen
worden vervangen. Het zijn zeer nuttige instrumenten om de
toepassing van regels duidelijker uit te leggen, eventueel aan de
hand van voorbeelden.

32. vestigt in dit verband opnieuw de aandacht op het belang
van rechtszekerheid, die moet worden ondersteund door
duidelijke, ongecompliceerde regels; houdt vast aan zijn
standpunt over de afschaffing van Verordening nr. 17 van
1962, die vervangen moet worden door adequate procedure-
voorschriften, waarin de rechten van de verdediging worden
erkend, en aanklagers en gedupeerden worden gelegiti-
meerd;

De op 27 september 2000 door de Commissie voorgestelde
verordening is een echte procedureverordening. Het voorstel
brengt diverse regels verspreid over meerdere rechtsinstru-
menten (verjaring, overbrenging…) in één tekst samen. Het
voorstel bevat de beginselen inzake de rechten van aanklagers,
partijen en derden. De bijzonderheden van de procedurevoor-
schriften zullen in een uitvoeringsverordening worden
neergelegd.

33. verwacht te worden geraadpleegd over het voorstel voor een
verordening dat moet worden aangenomen in aansluiting op
het witboek over de modernisering van het concurrentie-
beleid, en onderstreept dat de mededelingen over samen-
werking met nationale autoriteiten en rechtbanken en een
specifieke mededeling over klachten ruim voor de inwer-
kingtreding van de verordening moeten worden opgesteld;

Artikel 42 van het voorstel voor een verordening voorziet in een
termijn tussen de vaststelling van de verordening en de tenuit-
voerlegging ervan, met name om de Commissie in staat te
stellen de nodige mededelingen goed te keuren.

34. onderstreept dat de uniformiteit, de consistentie en de
geloofwaardigheid van het systeem voor de tenuitvoer-
legging van de communautaire concurrentiewetgeving
dreigen te worden ondermijnd indien er enigerlei twijfel
over bestaat of de nationale autoriteiten de regels wel
uniform toepassen, dan wel indien er enigerlei verdenking
ontstaat dat zij al te inschikkelijk optreden, en verzoekt de
Commissie derhalve dringend voorstellen uit te werken
voor de opleiding van nationale rechters en ambtenaren in
het communautaire concurrentierecht, waarbij de nationale
instanties onderling samenwerken; onderstreept dat de
voorzieningen voor het opleiden van nationale rechters en
ambtenaren ook moeten worden uitgebreid tot de kandidaat-
lidstaten;

De Commissie dankt het Parlement voor zijn suggestie. Er
bestaat nu al een communautair opleidingsprogramma voor
rechters: de Schuman-actie. Indien dit programma niet volstaat,
zal de Commissie adequate maatregelen treffen in nauwe
samenwerking met de lidstaten.
Wat de kandidaat-lidstaten betreft, zijn er reeds omvangrijke
opleidingsmaatregelen in uitvoering, en zijn er nog meer initia-
tieven gepland in het kader van de programma’s Taiex en Phare.
Deze opleidingen zijn speciaal bedoeld voor nationale rechters
en ambtenaren.
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B — Economisch en Sociaal Comité

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake
het „XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999” (SEC(2000) 720 def.)
en het antwoord van de Commissie op het advies

De Commissie heeft op 5 mei 2000 besloten het Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te raadplegen
inzake het „XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999” (SEC(2000) 720 def.).

De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 december 2000 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Pezzini.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 378e zitting (vergadering van 24 januari 2001) het
volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd. 
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35. verzoekt de Raad als andere tak van de begrotingsautoriteit
er samen met het Parlement op toe te zien dat de Commissie
over voldoende middelen beschikt voor het toezicht op het
concurrentiebeleid dat zij dient uit te stippelen, en verzoekt
de Commissie met klem ervoor te zorgen dat zij optimaal
gebruikmaakt van deze middelen en er bij de nationale
instanties geen enkele twijfel over te laten bestaan dat zij
niet alleen de bevoegdheid heeft maar ook de politieke wil
en het vaste voornemen om waar nodig nationale proce-
dures terzijde te stellen en haar eigen besluiten op te leggen;

De Commissie neemt nota van de opmerkingen van het
Parlement, waarvoor dank.

36. onderstreept dat nodeloze procedurele vertragingen moeten
worden vermeden, zowel bij de Commissie als bij de
lidstaten, en verzoekt de Commissie met klem een controle-
systeem in te voeren om toezicht te houden op de werking
van de systemen voor supervisie en controle op het concur-
rentiebeleid, waarin specifieke doelstellingen zijn vervat in
termen van termijnen waarbinnen de procedures moeten
worden voltooid;

De Commissie dankt het Parlement voor zijn suggestie. Er moet
evenwel worden onderstreept dat de besluiten die in het nieuwe
systeem door zowel de Commissie als de nationale instanties
worden genomen, hoofdzakelijk betrekking zullen hebben op
verboden. Ondernemingen werken evenwel bij dit soort proce-
dures niet graag samen met de autoriteiten, en ze proberen vaak
de goedkeuring van besluiten met vertragende maatregelen uit
te stellen. Het introduceren van termijnen zou dan ook afbreuk
doen aan de bescherming van de concurrentie.
De Commissie en de nationale autoriteiten moeten er niettemin
voor zorgen dat hun procedures binnen termijnen verlopen die
redelijk zijn binnen de jurisprudentie.

37. dringt opnieuw aan op codificering en vereenvoudiging van
de procedureregels op het gebied van het concurrentierecht;

De Commissie neemt nota van de opmerkingen van het
Parlement.

38. spoort de Commissie ertoe aan zich ernstig te beraden over
de invoering van een gedragscode voor het doorzoeken van
computerbestanden in het kader van antitrustonderzoeken,
daarbij ten volle rekening houdend met de beste praktijk op
dit gebied en de zorgen van het bedrijfsleven waarbij tevens
zaken moeten worden geregeld zoals de bescherming van
vertrouwelijke informatie en van documenten die
betrekking hebben op derden, het mogelijke verlies of de
vernietiging van gegevens, de aansprakelijkheid voor
eventueel veroorzaakte schade en de minimale verstoring
van de bedrijfsgang. 

Wegens de snelle ontwikkeling van de elektronische archivering
is het bij onderzoeken noodzakelijk gebleken niet alleen
papieren documenten maar ook computerbestanden van onder-
nemingen te doorzoeken. Deze controles worden uitgevoerd
door bevoegde gemachtigde ambtenaren en leverden echter
geen problemen op. De algemene beginselen die van toepassing
zijn op onderzoeken, gelden ook voor het doorzoeken van
computerbestanden van ondernemingen. Het is niet de
bedoeling van de Commissie documenten te vernietigen of de
normale bedrijfsgang al te zeer te verstoren. Daarom lijkt het
niet noodzakelijk een speciale gedragscode hiervoor in te
voeren. Bovendien ontwikkelen de technieken voor de opslag
van gegevens zich zeer snel, waardoor iedere codificering de
doelmatigheid van de onderzoeken in de toekomst onnodig zou
kunnen schaden.
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¥216∂ In het verslag worden nog andere vermeldenswaardige vraagstukken in verband met concentratiecontrole aan de orde
gesteld. Zo wordt in „Inzet 7: potentiële machtspositie: beoordeling” nog een mogelijkheid van de Commissie op het
gebied van concentratiecontrole beschreven. Het begrip „potentiële machtspositie” kwam ter sprake in twee
beschikkingen van 1999, omdat gebleken was dat de marktmacht van de onderzochte ondernemingen beduidend groter
was dan die waartoe kon worden geconcludeerd op grond van hun respectieve marktaandelen, en wel vanwege hun
specifieke voordelen op hun concurrenten. Ten aanzien van het vraagstuk van concentratiecontrole in situaties waarin de
marktmacht van een onderneming afhangt van omstandigheden die „in potentie” aanwezig zijn, zonder dat hierdoor de
concentratiegraad van de markt ingrijpend wordt gewijzigd, is een stap verder gezet met de beschikking van de
Commissie in de zaak Air liquide/BOC van 18 januari 2000. De Commissie stelt daarin vast dat ook tot een machtspositie
kan worden besloten bij concentraties die tot de vermindering of uitbanning van de potentiële concurrentie leiden zonder
dat kan worden gezegd dat de marktsituatie veranderd is in vergelijking met de tijd vóór de concentratie.

¥217∂ Mededeling van de Commissie betreffende op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 47/98 van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen (PB C 68 van 2.3.2001, blz. 3). Paragraaf 32:
„Ingeval de partijen corrigerende maatregelen voorstellen die zo ruim en zo complex zijn dat het voor de Commissie niet
mogelijk is om met de vereiste mate van zekerheid uit te maken of de daadwerkelijke mededinging op de markt zal
worden hersteld, kan geen goedkeuringsbeschikking worden toegestaan.”

¥218∂ Zie punt 49 van de mededeling inzake corrigerende maatregelen.

XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid (1999) SEC(2000) 720 def. — Januari 

Hoofdpunten van het advies Standpunt van de Commissie

Het Comité is het in het algemeen eens met het jaarverslag. Het
Comité heeft voornamelijk opmerkingen bij het voorstel van de
Commissie voor een verordening van de Raad betreffende de
toepassing van de mededingingsvoorschriften welke zijn
neergelegd in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag
(COM(2000) 582 — 27 september 2000).

De Commissie verheugt zich over de steun van het Comité en
verwijst met betrekking tot de opmerkingen inzake specifieke
kwesties die verband houden met de hervorming van de
antitrustprocedure naar de gedachtewisseling in de context van
de wetgevingsprocedure betreffende haar voorstel voor een
verordening.

Het Comité maakt eveneens enkele opmerkingen inzake
concentratiecontrole:
1.2.2. Het Comité heeft er oog voor dat het nuttig kan zijn om het

begrip „collectieve machtspositie” te hanteren om door
middel van controle het grote risico van concurrentiebe-
perking echt te kunnen aanpakken, maar legt daarbij tegelij-
kertijd de nadruk op het gevaar van een te grote verwatering
daarvan: zolang precieze definities ontbreken, kan een
collectieve machtspositie moeilijk worden onderscheiden
van andere concentraties die géén mededingingsrisico’s met
zich brengen, de concurrentie zelfs kunnen bevorderen en
aan een uitgesproken behoefte van de moderne economie
voldoen. Daarom moet de Commissie volgens het Comité
behoedzaam voortgaan op de door het Hof van Justitie en
het Gerecht van eerste aanleg met hun arresten in de zaken
Kali/Salz en Gencor/Lonrho ingeslagen weg en op zo kort
mogelijke termijn haar goedkeuring hechten aan de lang
verwachte richtsnoeren voor de omschrijving van het begrip
„oligopolide dominantie”. Op die manier kunnen bovenge-
noemde risico’s worden voorkomen en kunnen problemen
als gevolg van een te grote beoordelingsvrijheid zo veel
mogelijk worden beperkt ¥216∂.

Het Gerecht van eerste aanleg heeft in het arrest Gencor/Lonrho
de benadering van de Commissie inzake het onderzoek van
collectieve machtsposities bevestigd. De Commissie handhaaft
haar benadering, en zal dit ook in de toekomst doen, teneinde te
voldoen aan haar verplichting om alleen de concentraties die
geen machtspositie tot stand brengen of versterken, verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Bij de
vervulling van die taak zal de Commissie per zaak zorgvuldig
rekening houden met alle aspecten van de concentratie en de
markten in elke afzonderlijke zaak. Op de conferentie welke
werd gehouden naar aanleiding van de tienjarige toepassing van
de concentratieverordening zei commissaris Monti dat hij er
nota van had genomen dat bedrijven en praktijkjuristen meer
transparantie en richtsnoeren vragen op dit moeilijke gebied en
dat de Commissie op middellange termijn voornemens is een
mededeling over die aangelegenheid vast te stellen. Het voorbe-
reidende werk wordt voortgezet op grond van de waardevolle
inzichten die gebaseerd zijn op de groeiende ervaring die de
Commissie op het gebied van het onderzoek van collectieve
machtsposities de laatste jaren heeft opgedaan.

6.2.3. Juist omdat steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid om een beschikking te laten afhangen van
door de partijen voorgestelde verbintenissen (die er soms
in bestaan dat kapitaal wordt onttrokken aan bepaalde
activiteiten die zeer belangrijk kunnen zijn, maar waarbij
ook sprake kan zijn van andere maatregelen), moeten er
volgens het Comité dringend oplossingen worden
gevonden voor enkele problemen die daarbij zijn
gerezen. Die problemen zijn des te relevanter naarmate
er meer zaken dankzij dergelijke maatregelen kunnen
worden afgerond.

Hoewel sommige verbintenissen ingewikkeld kunnen lijken,
heeft commissaris Monti herhaaldelijk betoogd dat „de oplossing
niet ingewikkelder kan zijn dan het probleem”. Deze gedachte is
eveneens weergegeven in punt 32 van de mededeling inzake
corrigerende maatregelen ¥217∂. Bovendien mag een verbintenis
nooit leiden tot de terugtrekking van kapitaal voor belangrijke
delen van de activiteiten die moeten worden afgestoten. Dit zou
indruisen tegen de basisdoelstelling van een verbintenis, meer
bepaald het duurzame herstel van daadwerkelijke concurrentie-
voorwaarden op de gemeenschappelijke markt. Derhalve zal de
Commissie altijd nagaan of de voorgestelde overnemer van een
afgestoten activiteit onder meer beschikt over voldoende
financiële middelen om de afgestoten activiteit te handhaven en te
ontwikkelen als een actieve concurrentiekracht in de mededinging
met de partijen ¥218∂.
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6.2.6. Het Comité kan zich alleen maar scharen achter de
argumenten waarmee de Commissie haar standpunt
verdedigt, omdat de Commissie inderdaad genoeg tijd
moet hebben om, alvorens de voorgestelde verbinte-
nissen te aanvaarden, alle onderdelen daarvan na te
trekken en daarover met de lidstaten te overleggen. De
redenen van de ondernemingen om zo lang mogelijk met
hun voorstellen te kunnen wachten, leggen volgens het
Comité echter ook gewicht in de schaal. Daarom zouden
er volgens het Comité bij de momenteel in voorbereiding
zijnde herziening van de regelgeving op dit gebied,
wijzigingen moeten worden ingelast waardoor onderne-
mingen de mogelijkheid, maar ook het recht krijgen om
de Commissie te vragen om al vóór de voor de formele
aanmelding van een voorgenomen concentratie gestelde
termijn, te beginnen met het onderzoek en de bespreking
van onderdelen daarvan die om een nadere uitdieping
kunnen vragen. Op die manier is er genoeg tijd om zich
te bezinnen op de voorwaarden die moeten worden
aanvaard om de voorgenomen concentratie te redden,
maar ook om — en dat is even belangrijk! — zich al op
voorhand van een goede verdediging van die concen-
tratie te kunnen verzekeren.

De Commissie heeft in punten 33 en 40 van de mededeling
inzake corrigerende maatregelen bevestigd ertoe bereid te zijn
de door de partijen voorgestelde corrigerende maatregelen te
bespreken vóór de uiterste datum van de procedure van de eerste
en de tweede fase ¥219∂.

6.2.7. Een belangrijke ontwikkeling is dat de Commissie in
1999 over dit controversiële vraagstuk van de verbinte-
nissen een ontwerp-mededeling heeft opgesteld. Dat
ontwerp bevat erg nuttige verduidelijkingen over de
omstandigheden waaronder dergelijke verbintenissen
nodig kunnen zijn, de termijn die daarbij moet worden
gesteld en de mogelijke inhoud daarvan naar gelang van
de diverse scenario’s. Het Comité hoopt daarom dat deze
mededeling zo spoedig mogelijk kan worden
goedgekeurd en dat de Commissie hoe dan ook doorgaat
met haar inspanningen om haar eigen optreden zo
transparant mogelijk te maken en om het contact te
blijven onderhouden met alle ondernemingen die terecht
het grote belang van deze problematiek inzien.

De mededeling inzake corrigerende maatregelen werd op
21 december 2000 door de Commissie aangenomen en is in het
Publicatieblad bekendgemaakt. De Commissie is aldus de eerste
mededingingsautoriteit die bij wijze van een officiële
mededeling richtsnoeren betreffende deze aangelegenheid heeft
verstrekt.

6.2.9. Het Comité is er [...] van overtuigd dat deze lacune,
gezien het groeiende belang van de „oplossingen” bij
concentratiecontrole, snel zal worden ingevuld. Het
voorgaande laat onverlet dat dit Verslag over het
mededingingsbeleid in 1999, óók als het gaat om concen-
tratiecontrole, een rijke bron van inspiratie vormt en dat
daarin getuigenis wordt afgelegd van grote activiteit op
dit belangrijke werkterrein.

Hoewel de Commissie nog niet voornemens is een algemene
studie te wijden aan de gevolgen van de corrigerende maatregelen
op de markt, heeft zij besloten om als eerste follow-up na de
goedkeuring van de mededeling binnen de taskforce Fusiecontrole
een speciale eenheid op te richten die zich zal bezighouden met de
naleving van de mededeling, teneinde een kenniscentrum tot stand
te brengen en voldoende aandacht te besteden aan de kwestie van
de corrigerende maatregelen. Een van de belangrijke taken van die
dienst bestaat erin te leren van zijn eigen successen en misluk-
kingen alsook van die van andere mededingingsautoriteiten,
inzonderheid de Amerikaanse Federal Trade Commission en het
Amerikaanse ministerie van Justitie teneinde inzake corrigerende
maatregelen een samenhangender en succesvoller beleid tot stand
te brengen door middel van verbeterde interne richtsnoeren en
modellen. Er wordt aangenomen dat er op deze wijze beter gebruik
zal worden gemaakt van de beperkte middelen van de Commissie.

¥219∂ In punt 33 van de mededeling inzake corrigerende maatregelen, dat betrekking heeft op fase I, is het volgende bepaald:
„[…] De partijen kunnen zelfs vóór de aanmelding van een concentratie informeel aan de Commissie voorstellen voor
verbintenissen doen.” 
Punt 40 van de desbetreffende mededeling, dat betrekking heeft op fase II, luidt als volgt: „De Commissie is bereid te
discussiëren over passende verbintenissen vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden. De partijen worden
aangemoedigd om ontwerp-voorstellen in te dienen waarin wordt ingegaan op materiële en procedurele aspecten, welke
nodig zijn om ervoor te zorgen dat de verbintenissen volledig uitvoerbaar zijn.”
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