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KONK. BERETN. 2001

 

FORORD AF MARIO MONTI

 

Medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitikken

 

2001 har været et begivenhedsrigt år på alle de tre konkurrencepolitiske områder — karteller, fusioner og
statsstøtte. Mange af de sager, Kommissionen traf beslutning i, vakte betydelig interesse i offentligheden,
hvad enten det var på grund af bødernes eller statsstøttens størrelse, omfanget af de fusioner, som i sidste
ende ikke blev godkendt, eller de vigtige afgørelser, der var tale om i kartelsagerne på sportsområdet
(transferbeløb for fodboldspillere, Formel 1). På fusionsområdet har aktiviteten fortsat været meget
livlig, men antallet af fusioner, som der er nedlagt forbud mod, er dog forblevet meget beskedent.
Kommissionen vedtog i år en grønbog om revisionen af fusionsforordningen for at få gang i en debat om,
hvordan EU’s nuværende fusionskontrol kan forbedres.

Der er også gjort gode fremskridt på statsstøtteområdet. På topmødet i Stockholm opfordrede Det
Europæiske Råd alle medlemsstaterne til at aftrappe statsstøtten og kanalisere støtten hen mod
horisontale mål af fælles interesse. Den øgede gennemsigtighed, der er opnået med det nye statsstøttere-
gister og resultattavlen, vil åbne mulighed for at holde øje med udviklingen i medlemsstaterne. Blandt de
mere skelsættende begivenheder på området kan nævnes Kommissionens forslag om afvikling af statsga-
rantierne til de offentlige banker i Tyskland, iværksættelsen af omfattende undersøgelser af virkningerne
af statsstøtte ydet i form af skatteforanstaltninger og de beslutninger, der er truffet i forbindelse med
bundne omkostninger i elsektoren.

I lyset af denne udvikling ligger det mig som konkurrencekommissær særligt på sinde at forklare, hvilke
positive virkninger konkurrencepolitikken giver, og hvad Europa-Kommissionen har gjort på dette
område. Denne årsberetning er en god lejlighed til at tage et kritisk tilbageblik på, hvad vi har opnået,
drage de konklusioner, der kan drages for vort fremtidige arbejde, og undersøge, om det, vi har gjort,
stemmer overens med vor målsætning.

Vor målsætning er at sikre en ufordrejet konkurrence for derigennem at give forbrugerne større valgmu-
ligheder, fremme teknologisk innovation og priskonkurrence. Det kan opnås, når der er konkurrence i
stedet for hemmelig samordning mellem virksomhederne, og når en stærk position på markedet ikke
misbruges. Når der er konkurrence, vil producenterne forsøge at trække kunder til ved at tilbyde dem
lavere priser, højere kvalitet eller bedre service end deres konkurrenter. Med andre ord er vort arbejde på
konkurrenceområdet til gavn for den europæiske borger. De eksempler, der præsenteres i denne
beretning, kan vise, om vi har nået dette mål.

Denne beretning giver et bredt overblik over, hvordan Europa-Kommissionen har varetaget den opgave,
der består i at føre tilsyn med konkurrencen på det indre marked. Jeg vil her gerne drage to områder frem,
hvor der er sket afgørende fremskridt i løbet af 2001 — nemlig bekæmpelsen af karteller og det interna-
tionale og multilaterale samarbejde (herunder udvidelsen af EU).
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Karteller

 

Rekordhøje bøder

 

Et af de mest bemærkelsesværdige træk i 2001 har nok været, at der har været større aktivitet på kartel-
området end nogensinde før. Med ti forbudsbeslutninger over for 56 virksomheder, et samlet bødebeløb
på over 1,8 mia. EUR, heraf halvdelen alene i vitaminsagen, og den største enkeltbøde, der nogensinde er
blevet pålagt, nemlig i sagen om selvkopierende papir, vil 2001 uden tvivl gå over i historien som et
markant år i Europa-Kommissionens kartelbekæmpelse.

Siden jeg trådte til i september 1999, har jeg flere gange haft lejlighed til klart at tilkendegive over for
offentligheden, at jeg ser karteller som en veritabel kræftsvulst i en åben og moderne markedsøkonomi.
Til forskel fra andre former for konkurrencebegrænsende adfærd har karteller udelukkende til formål at
begrænse eller eliminere konkurrencen uden at give nogen som helst positive virkninger for økonomien,
og man vil derfor aldrig kunne se på dem med positive øjne. De har kun skadelige virkninger —
forbrugerne får færre valgmuligheder, alt bliver dyrere, erhvervslivets konkurrenceevne forringes, de
nødvendige tilpasninger i virksomhederne forsinkes, og der lægges hindringer i vejen for innovation.

Det er den pris, der betales for karteldannelser i erhvervslivet. Og det er en meget høj pris for Europas
økonomi. Som det fremgår af de beslutninger, der er vedtaget i årets løb, har der været mange karteller
inden for mange områder — lige fra banksektoren til industrisektoren og fra luftfart til dagligvarer. Der
har både været ret små virksomheder og nogle af de største virksomheder i verden impliceret, og de har
berørt både lokale markeder og verdensmarkeder.

 

Øget indsats for at håndhæve konkurrencereglerne

 

Jeg tiltrådte som konkurrencekommissær med det faste forsæt, at Kommissionens indsats på dette
område skulle intensiveres. For det er min overbevisning, at en effektiv politik inden for kartelbe-
kæmpelse først og fremmest må være baseret på at afskrække virksomhedsledere fra at gå ind i ulovlige
former for samordning. Men om det lykkes at afskrække fra karteldannelser, afhænger af, om de
sanktioner, der pålægges, er reelle, og om bøderne er tilstrækkeligt store set i forhold til de økonomiske
gevinster, kartellet kan ventes at give.

Dette prioriterede mål har igennem de to sidste år givet sig udslag i, at vi har sat mere ind på behandlingen
af sagerne. Vi har sat betydeligt mere personale og flere materielle ressourcer ind i den specialenhed, der
behandler kartelsager, og det vil vi fortsætte med at gøre i 2002. De andre operationelle afdelinger i
Generaldirektoratet for Konkurrence, der beskæftiger sig med konkurrencebegrænsninger, har fået
instruks om at satse mere på kartelbekæmpelse, både med henblik på at afsløre dem og skride ind over for
dem. Vi har intensiveret kontakterne ikke alene til vore kolleger i medlemsstaternes konkurrencemyn-
digheder, men også til andre landes, navnlig USA’s og Canadas, konkurrencemyndigheder. Vi har indført
forvaltningsværktøjer, der tager sigte på en hurtigere og mere effektiv behandling af kartelsager.

Denne indsats har givet succes i 2001 i flere markante sager, og det er jeg glad for. Men det er kun første
skridt på vejen.

Det tager tid at opbygge en troværdig kartelpolitik, der virker tilstrækkeligt afskrækkende. De virksom-
hedsledere, der går ind i ulovlige former for samordning, må være klar over, at vi ikke er til at spøge med,
at de vil blive afsløret, og at straffen vil være hård. De skal med andre ord vide, at der er større risiko end
gevinst ved at deltage i et kartel, og at deres eneste chance for at få mildnet de økonomiske konsekvenser
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af deres handlinger består i at bringe den ulovlige praksis til ophør og henvende sig til os og fortælle os
om den efter reglerne i samarbejdsmeddelelsen.

 

Udvidelsen og konkurrencen

 

2001 var også et vigtigt år for tiltrædelsesforhandlingerne på konkurrenceområdet. De blev foreløbigt
afsluttet i begyndelsen af december med Estland, Letland, Litauen og Slovenien. Der forhandles fortsat
med Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Malta, Slovakiet, Polen og Rumænien. Og selv med de fire
ansøgerlande, hvor konkurrencekapitlet foreløbig er forhandlet færdigt, er der fortsat behov for
opfølgning. Den foreløbige afslutning af forhandlingerne med fire ansøgerlande i 2001 afspejler de
betydelige fremskridt, disse lande har gjort med indførelse og gennemførelse af EU’s konkurrenceregler.

Kommissionen vil i de kommende måneder fortsætte med at bistå ansøgerlandene med at omstille sig på
konkurrenceområdet. I den sammenhæng vil jeg gerne fremdrage problemet med uforenelig statsstøtte i
ansøgerlandene, navnlig de former for statsstøtte, der tager sigte på at tiltrække direkte investeringer fra
udlandet. For det er mangelen på en egentlig disciplin på statsstøtteområdet, der ser ud til at være den største
hurdle i de ansøgerlande, med hvem forhandlingerne om konkurrencekapitlet endnu ikke er afsluttet.
Eftersom EU er nødt til at værne om det indre marked, kan vi ikke acceptere, at der fortsat ydes uforenelig
statsstøtte i ansøgerlandene efter deres tiltrædelse. Dette er af helt central betydning, ikke mindst for de
investorer, som har brug for retssikkerhed. Kommissionen yder derfor aktiv bistand til ansøgerlandene, for
at de kan få omdannet uforenelig statsstøtte til acceptable støtteordninger før deres tiltrædelse.

Hvis det skal lykkes at integrere ansøgerlandene i EU, må de også have en konkurrencekultur, hvor
virksomhederne har lært at overholde reglerne, og hvor forbrugerne bliver stadig mere bevidste om
fordelene ved en fri konkurrence. Det er især vigtigt, fordi bevidsthed om den centrale rolle, som konkur-
rencepolitikken spiller, også vil føre til en bedre håndhævelse af reglerne. Virksomhederne og den enkelte
borger kan bidrage meget til, at reglerne håndhæves, ved at indbringe konkurrencesager for domstolene
og klage til konkurrencemyndighederne. Jeg håber, at det også i stigende omfang vil ske i ansøger-
landene, for det vil hjælpe med til at sikre en sund konkurrence på markederne og dermed lette ansøger-
landenes overgang til en velfungerende markedsøkonomi.

Som bekendt tager Kommissionens forslag til modernisering af konkurrencepolitikken på kartel-
området netop sigte på at bane vej for en sådan konkurrencekultur. Vores reform har til formål at gøre
håndhævelsen af konkurrencereglerne endnu mere effektiv ved at sikre, at alle dele af EU’s konkurren-
ceregler kan anvendes af de nationale domstole og myndigheder. Der lægges desuden særlig vægt på
en yderligere uddybning af netværkssamarbejdet mellem Kommissionen og de nationale myndigheder
om håndhævelsen af konkurrencereglerne. Det har naturligvis også relevans set fra ansøgerlandes side.
Der er stort set sammenfald mellem de planlagte datoer for de nye medlemsstaters tiltrædelse og
ikrafttrædelsen af reformen af konkurrencepolitikken. Så snart de nuværende ansøgerlande kommer
med i EU, kommer deres konkurrencemyndigheder til at indgå som en integreret del af det mere
decentrale og mere aktive håndhævelsesnetværk. Set fra dette perspektiv er den igangværende førtil-
trædelsesfase meget vigtig. Men i lyset af de fremskridt, der allerede er gjort, og de regelmæssige
kontakter, der er etableret mellem Kommissionen og konkurrencemyndighederne i ansøgerlandene,
kan vi se fremtiden i møde med fortrøstning.

 

Internationalt og multilateralt samarbejde

 

I en tid præget af international globalisering kan samarbejdet udadtil ikke være begrænset til kun at
omfatte ansøgerlandene. Vi er nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan knytte ikke alene konkurrence-



 

6  FORORD AF MARIO MONTI

KONK. BERETN. 2001

 

myndigheder, men også konkurrencepolitiske koncepter sammen på et globalt plan. I 2001 blev der
gjort fremskridt inden for to former for multilateralt samarbejde med Kommissionen blandt de
fremtrædende initiativtagere.

 

WTO: Handels- og konkurrencepolitik

 

Et meget relevant forum er Verdenshandelsorganisationen (WTO). Siden 1996 har vi været fortalere for
tanken om en multilateral aftale om handel og konkurrence. På det fjerde ministermøde i WTO, der fandt
sted i Doha (Qatar) i dagene 9.-14. november, blev der vedtaget en erklæring om »Samspillet mellem
handels- og konkurrencepolitik«. Denne erklæring betegner en betydelig udvikling i vore bestræbelser på
at få vedtaget multilaterale konkurrenceregler inden for WTO, idet den for første gang anerkender det
fornuftige i, at der i WTO forhandles og indgås en multilateral aftale om handel og konkurrence. Indtil
for nylig var selve idéen om en sådan aftale inden for WTO et ret kontroversielt spørgsmål. At
betydningen af at udvikle sådanne rammer og deres relevans for international handel og udvikling nu er
blevet anerkendt, vil gøre det lettere at få indført og håndhævet nationale konkurrenceregler, og det vil
være til stor gavn for forbrugerne i hele verden. Selv om fortalerne for multilaterale konkurrenceregler vil
være nødt til at afvente det femte ministermøde i WTO, før den formelle fase med forhandlinger om den
multilaterale aftale indledes, er der nu en klar forpligtelse til at få disse forhandlinger i gang på et bestemt
tidspunkt, og hele dette spørgsmål indgår i denne forpligtelse. I praksis er vi nu trådt ind i en »forberedel-
sesfase«, hvor vi kan gå i gang med nyttige drøftelser med vore partnere fra udviklingslande og udviklede
lande om, hvad en sådan aftale skal indeholde. Desuden blev EU’s forslag til grundindholdet i aftalen
bredt accepteret i Doha. For erklæringen fokuserer i realiteten på de elementer, som EU har fremhævet
som værende de punkter, der først skal afklares (hovedprincipperne i konkurrencepolitikken, bl.a.
gennemsigtighed, ikke-diskrimination og retfærdig sagsbehandling, bekæmpelse af hardcore-karteller som
værende ulovlige, frivilligt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder). Endelig åbner erklæringen
også mulighed for mere målrettet teknisk bistand og kapacitetsopbygning, der kan gøre det lettere for nye
vækstøkonomier og udviklingsøkonomier at forstå, hvor vigtigt det er.

 

Internationalt konkurrencenetværk

 

På et mere uformelt grundlag blev det internationale konkurrencenetværk, International Competition
Network (ICN), indført i oktober. Dette netværk er resultatet af intensive drøftelser, der blev indledt i
efteråret 2000. Det er første gang, at konkurrencemyndigheder på verdensplan selv tager initiativ til at
udveksle erfaringer og synspunkter angående konkurrencespørgsmål på baggrund af den stadigt
voksende globalisering af verdens økonomi. ICN skal være et projektorienteret, konsensusbaseret og
uformelt netværk mellem konkurrencemyndigheder fra udviklede lande og udviklingslande. Det skal
beskæftige sig med spørgsmål af fælles interesse inden for håndhævelse af konkurrenceregler og konkur-
rencepolitik og formulere forslag til fremme af konvergens i procedurer og materielle regler inden for
rammerne af en resultatorienteret dagsorden og struktur. Det skal også virke for udbredelse af erfaringer
og god praksis, fremme bevidstheden om konkurrencemyndighedernes rolle og søge at lette det interna-
tionale samarbejde. ICN skal koncentrere sine bestræbelser om de internationale konkurrencespørgsmål,
der er vanskelige, men som det er muligt at løse. I første omgang er der tale om to vigtige områder,
nemlig fusionskontrol i en multijurisdiktionskontekst og konkurrencemyndighedernes rolle som værn
mod konkurrencebegrænsninger. Senere skal netværket også tage andre spørgsmål op af særlig interesse
for overgangsøkonomier og udviklingsøkonomier.

* 

* *
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På dette sted vil jeg også gerne udtrykke min taknemmelighed over for Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. De har begge bestandigt støttet Kommissionens konkurren-
cepolitik. I 2001 støttede de vore forslag til modernisering af konkurrencepolitikken over for karteller,
som jeg håber Rådet vil ende med at vedtage i 2002. Den feedback, vi får fra repræsentanterne for de
europæiske borgere og for de økonomiske og sociale interesser, er overordentlig vigtig for os og vor
konkurrencepolitik. Deres støtte og konstruktive kritik hjælper os i vort arbejde.

Årsberetningen er normalt en god lejlighed for mig til at få en bred debat i begge institutioner om en lang
række aktuelle konkurrencepolitiske spørgsmål. Disse debatter er nyttige, for de drejer sig ikke kun om
en vurdering af Kommissionens hidtidige virke, men kommer også ind på den fremtidige udvikling i vor
politik. Jeg ser frem til at fortsætte denne dialog med udgangspunkt i denne årsberetning.
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INDLEDNING

1. Håndhævelsen af konkurrencereglerne er en af Kommissionens vigtigste opgaver og er af central
betydning for, at det indre marked kan udfylde sin økonomiske funktion. Med sidste fase i euroens
indførelse, der blev indledt den 1. januar 2002, og den hidtil største udvidelse af EU er der behov for
modernisering af reglerne for karteller, monopoler, fusioner og statsstøtte, for at Kommissionen kan
tilpasse sine tiltag efter de hurtigt skiftende økonomiske forhold. Den vil herved kunne koncentrere sig
om den virksomhedsadfærd, der udgør den største fare for »en åben markedsøkonomi med fri
konkurrence«, som fastsat i traktaten.

2. En række kartelbeslutninger, der blev vedtaget i 2001, understregede Kommissionens
vedholdende bestræbelser på at bekæmpe en åbenbart konkurrencebegrænsende virksomhedsadfærd
inden for en lang række brancher. Disse beslutninger viser, i lighed med dette års beslutninger om
bilindustrien, at konkurrencepolitikken direkte påvirker forbrugernes velfærd. Desuden stod det fortsat
højt på Kommissionens dagsorden, at markeder, hvor der endnu ikke er fuld konkurrence, skal
liberaliseres, samtidig med at der sikres lige konkurrencevilkår og levering af forsyningspligtydelser.

3. Kommissionens arbejde på fusionsområdet er præget af globaliseringen og sagernes stadig større
kompleksitet. Globale fusioner med aspekter, der falder ind under flere jurisdiktioner, kræver i stadig
stigende omfang et intenst internationalt samarbejde i forskellige fora, som f.eks. Det Internationale
Konkurrencenet (ICN), og gennem bilaterale aftaler. For at gøre den europæiske fusionskontrol
tilstrækkelig velegnet til at imødegå de udfordringer, som disse globale fusioner stiller, samt
udfordringerne i forbindelse med EU’s udvidelse, er Kommissionen ved at foretage en gennemgribende
revision af Fællesskabets fusionsforordning. I denne forbindelse udsendte den i december 2001 en
grønbog om de kompetence- og proceduremæssige og materielle spørgsmål.

4. På statsstøtteområdet blev gennemsigtigheden forbedret betydeligt i 2001 med vedtagelsen af
resultattavlen vedrørende statsstøtte og indførelsen af et offentligt tilgængeligt, onlinestatsstøtteregister.
Kommissionen fortsatte med at ajourføre og modernisere sine statsstøtteregler, idet der blev indført nye
regler for statsstøtte til risikovillig kapital og indledt en revision på tre vigtige områder, nemlig støtte til
beskæftigelse, til forskning og udvikling og til store regionale investeringsprojekter. Hvad tilsyn og
håndhævelse angår, blev der lagt særlig vægt på de to gruppefritagelsesforordningers endelige
ikrafttræden inden for henholdsvis støtte til små og mellemstore virksomheder og uddannelsesstøtte og
på forordningen om de minimis-støtte.

5. Med vedtagelsen af de fælles holdninger på konkurrenceområdet den 12. december blev første
fase i udvidelsesforhandlingerne på statsstøtteområdet afsluttet. Associeringsrådet besluttede midlertidigt
at indstille forhandlingerne på konkurrenceområdet med fire ansøgerlande.

6. Kommissionen må være meget opmærksom på de konkurrencemæssige aspekter ved den
kommende udvidelse og må samarbejde med ansøgerlandene for at sikre, at de samme regler gælder med
samme effektivitet overalt i EU efter udvidelsen.

7. I 2001 blev der registreret i alt 1 036 nye sager, herunder 284 kartel- og monopolsager (efter
artikel 81, 82 og 86), 335 fusionssager og 417 statsstøttesager (undtagen klager). De tilsvarende tal for
2000 var 1 211 nye sager, herunder 297 kartel- og monopolsager, 345 fusionssager og 569 statsstøt-
tesager (1). Faldet i det samlede antal nye sager er derfor udtryk for en generel tendens, som skyldes det

¥1∂ Tallet for statsstøtte i 2000 blev revideret, efter at konkurrenceberetningen for 2000 var blevet offentliggjort.
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lille fald i kartel- og monopolsager, den første tilbagegang i antallet af fusionssager i flere år og et
betydeligt fald i antallet af statsstøttesager.

8. Det lille fald i antallet af nye kartel- og monopolsager bekræfter, at de virkninger, som
udstedelsen af retningslinjerne for horisontale og vertikale aftaler har haft på antallet af anmeldelser i de
sidste to år (kraftig vigende tendens siden 1999), fortsat gør sig gældende. I de foregående år har der
været kraftige udsving i antallet af klager, som dog i år har holdt sig forholdsvis stabilt i forhold til sidste
år (116 i 2001 mod 112 i 2000).

9. Det samlede antal afsluttede sager var 1 204, herunder 378 kartel- og monopolsager,
346 fusionssager og 480 statsstøttesager (undtagen klager). De tilsvarende tal for 2000 var 1 230 afsluttede
sager, herunder 400 kartel- og monopolsager, 355 fusionssager og 475 statsstøttesager (2). Mens det lille
fald i antallet af afsluttede kartel- og monopolsager skyldes den øgede opmærksomhed omkring (ressour-
cekrævende) kartelsager, overstiger antallet af afsluttede sager (378) langt antallet af nye sager (284),
hvilket yderligere reducerer antallet af sager under behandling.

10. Den lille tilbagegang i antallet af fusioner og alliancer, som Kommissionen undersøgte i 2001,
afspejler tilsyneladende den generelle økonomiske tilbagegang i den industrialiserede verden og
erhvervslivets ændrede opfattelse af de senere års vellykkede fusionsaktivitet. For første gang siden 1993
faldt antallet af fusioner, der blev anmeldt til Kommissionen, fra 345 i 2000 til 335 i 2001, men det er
stadig langt højere end i 1999. Der blev i årets løb truffet 340 formelle beslutninger (mod 345 i 2000).
Mens den stigende tendens i det samlede antal fusionsanmeldelser standsede i 2001, bliver fusions-
sagerne stadig mere komplicerede og markederne mere koncentrerede. Antallet af nye sager, der kræver
indgående undersøgelser, er således steget mere end det samlede antal sager (fase II-beslutninger: 17 %
flere i 2001 end i 2000 og 100 % flere end i 1999).

11. På statsstøtteområdet faldt antallet af anmeldelser med omkring 30 %, og antallet af nye
uanmeldte støttesager faldt med omkring 45 % i forhold til 2000, mens anmodninger om undersøgelse af
støtte næsten blev femdoblet. Antallet af indledte procedurer holdt sig dog forholdsvis stabilt (66 i 2001
mod 67 i 2000). Endelige negative beslutninger steg en smule (31 i 2001 mod 26 i 2000). Generelt set er
antallet af sager under behandling også steget (fra 584 i 2000 til 621 i 2001) på grund af antallet af
klager (3).

¥2∂ Tallet for kartel- og monopolsager i 2000 blev revideret, efter at konkurrenceberetningen for 2000 var blevet
offentliggjort.

¥3∂ Tallet for 2000 blev revideret, efter at konkurrenceberetningen for 2000 var blevet offentliggjort.

Boks 1: Konkurrencen og forbrugerne 
— Kommissionens vigtigste beslutninger i 2001

Kommissær Mario Monti har gentagne gange understreget, at Kommissionen tillægger konkurren-
cerettens og -politikkens forbrugeraspekter stor betydning. Både statsstøttepolitikken, fusionskon-
trollen og håndhævelsen af kartel- og monopolreglerne bidrager til, at forbrugerne kan opnå de
fordele, som anvendelsen af EU’s konkurrenceregler indebærer.

En række beslutninger, der blev truffet på kartel- og monopolområdet i 2001, illustrerer tydeligt, at 
opretholdelse af fuld konkurrence fremmer forbrugernes interesser. En eventuel ekstra fortjeneste,
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som markedsdeltagerne opnår ved at begrænse konkurrencen, f.eks. gennem karteller, skal i sidste
instans betales af forbrugeren, som ville opnå lavere priser, bedre service og flere valgmuligheder,
hvis konkurrencen var effektiv.

British Midland/Lufthansa/SAS

Den 1. marts 2000 anmeldte British Midland International, Lufthansa og SAS en joint venture-
aftale om samordning af deres ruter til og fra Londons Heathrow og Manchesters internationale
lufthavn.

Kommissionen erkendte, at aftalen generelt har positive virkninger både i form af effektivitetsge-
vinster og konkurrencemæssigt set. Den medfører en omlægning og en udvidelse af parternes
eksisterende net. Joint venture-aftalen giver dog Lufthansa eneret til at beflyve næsten samtlige
ruter mellem London og Frankfurt, som hører til de travleste markeder i Europa. Kommissionen
konkluderede, at det indebar en mærkbar begrænsning af konkurrencen på dette marked, at British
Midland trak sig ud af London-Frankfurt-ruten, og den var bekymret for, at aftalen endog skulle
medføre udelukkelse af konkurrence. Der ville så kun være Lufthansa og British Airways tilbage,
og Lufthansa ville sammen med British Midland få langt større adgang til afgangs- og ankomst-
tidspunkter (slots) i begge ender af ruten. Derimod ville British Airways få vanskeligere ved at øge
sin trafikfrekvens på grund af mangelen på slots i Frankfurt.

På grund af Kommissionens betænkeligheder med hensyn til konkurrenceforholdene gav parterne
tilsagn om at stille slots til rådighed i Frankfurt lufthavn, således at det ville give en ny virksomhed
eller en eksisterende konkurrent, især British Airways, mulighed for at øge sin trafikfrekvens på
denne rute og konkurrere på lige fod med Lufthansa. I mellemtiden har British Airways anmodet
om nogle af disse slots og fået dem tildelt.

Som følge heraf vil kunderne få større valgmuligheder, når det gælder lufttransport til flere
destinationer, bedre flyforbindelser, mere praktiske flytidspunkter og direkte flyvninger.

SAS/Mærsk

Den 18. juli besluttede Kommissionen at pålægge SAS og Mærsk Air en bøde på henholdsvis
39,375 mio. EUR og 13,125 mio. EUR for anvendelse af en hemmelig markedsdelingsaftale.

Kommissionen havde bemærket, at Mærsk Air havde trukket sig ud af ruten København-
Stockholm. Herved fik SAS monopol på denne rute til skade for over én million passagerer, som
hvert år benytter den. Det viste sig også, at SAS havde indstillet sin flyvning på ruten København-
Venedig, og at Mærsk Air var begyndt at beflyve denne rute, og endelig at SAS havde trukket sig
ud af ruten Billund-Frankfurt, således at Mærsk Air blev det eneste selskab, der befløj denne rute.
Desuden havde parterne også vedtaget en generel konkurrenceklausul, der omfattede deres
fremtidige flyvninger på internationale ruter til og fra Danmark og på de danske indenrigsruter.

Som følge af beslutningen blev konkurrencen genoprettet mellem SAS og Mærsk Air, der er de to
største luftfartsselskaber, som driver ruter til og fra Danmark. SAS har meddelt, at det er begyndt
at beflyve ruter, der tidligere var omfattet af markedsdelingen, f.eks. fem returflyvninger om dagen
mellem Billund og København. Flypriserne kom på ny under pres, fordi parternes prissætning igen
blev begrænset af den anden parts faktiske muligheder for adgang til ruterne.
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Bilbranchen

Inden for bilbranchen greb Kommissionen ind over for bilproducenternes praksis, der forhindrede
kunderne i at købe biler i et land efter deres eget valg.

Den 29. juni vedtog Kommissionen en beslutning om at pålægge Volkswagen en bøde på
30,96 mio. EUR for prisbinding i Tyskland i forbindelse med den nye VW Passat. Volkswagen
havde i 1996 og 1997 udsendt cirkulærer til sine tyske forhandlere med en opfordring til ikke at
sælge denne model under den vejledende listepris. Dette er den første beslutning om prisbinding
inden for bilbranchen. Prisbinding er en meget alvorlig begrænsning af priskonkurrencen og har
direkte virkninger på forbrugerpriserne.

Den 10. oktober vedtog Kommissionen en beslutning, hvorved den pålagde DaimlerChrysler en
bøde på 71,825 mio. EUR for flere overtrædelser af EF-traktatens artikel 81. En af disse bestod i
hindringer for parallelhandelen i Tyskland, idet selskabet forhindrede kunder fra andre
medlemsstater i at købe biler hos tyske forhandlere. En anden overtrædelse bestod i en prisaftale i
Belgien med det formål at mindske kunderabatterne.

I 2001 blev der gennemført et vigtigt led i arbejdet med revisionen af gruppefritagelsesfor-
ordningen for bilsalget — som vil blive afsluttet i 2002. Nærmere oplysninger herom findes i
afsnit I.C.6.1 i denne beretning.

Bankgebyrer for veksling af valuta i euroområdet

Kort efter indførelsen af euroen modtog Kommissionen klager fra forbrugerne over, at en række
banker kollektivt havde fastsat gebyrer for veksling af pengesedler i euroområdet. Kommissionen
aflagde flere uanmeldte kontrolbesøg i en række banker og sendte begæringer om oplysninger til
de fleste banker i euroområdet. Derefter indledte den proceduren over for et stort antal banker i syv
medlemsstater.

Flere banker reagerede ved at forelægge Kommissionen ensidige planer om at sænke gebyrerne
betydeligt og fjerne dem alle senest i oktober 2001, i hvert fald for køb af valuta fra kontohavere,
hvor forbrugerne havde en klar fordel inden overgangen til euroen.

I betragtning af det usædvanlige forhold, at det pågældende marked er forsvundet, og at
ovennævnte planer umiddelbart indebærer en fordel for forbrugerne, besluttede Kommissionen at
indstille kartelprocedurerne mod de fleste af bankerne. Den 12. december pålagde Kommissionen
fem tyske banker en bøde på i alt 100,8 mio. EUR for at have indgået en aftale om en provision på
ca. 3 % for køb og salg af pengesedler fra euroområdet.

Fusioner

Også fusionskontrollen påvirker forbrugernes dagligdag.

I sagen Nordea/Postgirot godkendte Kommissionen på visse betingelser, at den skandinaviske
bankkoncern Nordea overtog hele kontrollen med den svenske Postgirot Bank AB. Postgirot er et
helejet datterselskab af det statsejede Posten AB, det svenske postvæsen. Det ejer og driver et
internt girobetalingssystem, som det benytter til fjernbetalingsydelser over for private kunder og
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erhvervskunder. Postgirot leverer også bankydelser til husholdninger og erhvervskunder, herunder
indskud, udlån, internationale betalinger, handelsfinansiering og kortservice. Handelen medførte i
første omgang konkurrencemæssige problemer, da Nordea ville opnå kontrol med både Postgirot
og Bankgirot, der er de to største bankbetalingssystemer, som de svenske husholdninger anvender
til betaling af elektricitet, telefon og andre regninger. En så betydelig indflydelse kunne have
medført prisstigninger, som direkte ville påvirke forbrugernes daglige behov for bankforretninger.
Nordea forpligtede sig dog til at nedbringe sin andel i Bankgirot til 10 %, dvs. et niveau, hvor det
ikke længere ville få afgørende indflydelse på selskabet, og at trække sig ud af selskabet
Privatgirot, der konkurrerer med Postgirot om tekniske ydelser på giroområdet. Ved at acceptere
Nordeas tilsagn og gøre godkendelsen af fusionen betinget af dem, sikrede Kommissionen, at den
nyoprettede virksomhed fortsat udsættes for konkurrence til fordel for den endelige forbruger.

Unilever-sagen, der vedrører afhændelse af kendte mærker inden for levnedsmidler (jf. afsnit
II.5.3, nr. 309), og to sager vedrørende benzin-/oliedistribution (BP/E.ON og Shell/DEA, jf. afsnit
II.6, nr. 317-318) kan også være af særlig interesse for forbrugerne.

Statsstøtte

Endelig er kontrollen med statsstøtte af stor betydning for at sikre, at skatteydernes penge fordeles
effektivt og bidrager til et sundt erhvervsliv, hvor levedygtige virksomheder kan skabe varige
beskæftigelsesmuligheder for de europæiske borgere. Kommissionen tager i sine beslutninger om
statsstøtte hensyn til, om tjenester af generel økonomisk interesse ydes på tilfredsstillende vilkår.
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I — KARTELLER OG MONOPOLER — ARTIKEL 81 OG 82; 
STATSMONOPOLER OG MONOPOLRETTIGHEDER
— ARTIKEL 31 OG 86

A — Modernisering af rets- og fortolkningsreglerne

1. Modernisering af gennemførelsesreglerne for EF-traktatens artikel 81 og 82

12. Den 27. september 2000 vedtog Kommissionen sit forslag til en ny gennemførelsesforordning til
artikel 81 og 82 (4). Den nye forordning skal blandt andet erstatte forordning nr. 17 af 1962. Det vigtigste
i reformen er den foreslåede overgang fra et system, hvor Kommissionen har monopol på anvendelse af
artikel 81, stk. 3 (fritagelsesmonopolet), til et direkte anvendeligt system med retlig undtagelse, hvor
aftaler, der ikke er i strid med artikel 81, stk. 1, eller som opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3,
automatisk betragtes som lovlige, og hvor aftaler, der er i strid med artikel 81, stk. 1, men ikke opfylder
betingelserne i artikel 81, stk. 3, automatisk betragtes som ulovlige. Reformen medfører afskaffelse af det
anmeldelses- og godkendelsessystem, der er fastsat i forordning nr. 17, styrkelse af de nationale
konkurrencemyndigheders og domstoles ansvar for anvendelsen af artikel 81 og 82 samt sikring af den
ensartede anvendelse af artikel 81 og 82 overalt i EU, blandt andet gennem netværket af europæiske
konkurrencemyndigheder. Forslaget tager desuden sigte på at styrke Kommissionens undersøgelsesbe-
føjelser (f.eks. retten til at foretage kontrolundersøgelser i private hjem). Det er Kommissionens sigte
med forslaget at effektivisere behandlingen af overtrædelser af artikel 81 og 82 og derved sikre en
effektiv konkurrence i Europa (5).

13. Den 29. marts 2001 vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin udtalelse om
forslaget til forordning (6). Udvalget »støtter helt og fuldt reformen af ordningen for anvendelse af
konkurrencereglerne«, og det »bifalder den klare og dristige formulering af bestemmelserne« i
Kommissionens forslag, som det finder væsentligt for reformen. I betragtning af emnets kompleksitet og
ønsket om at bevare det ensartede system og fællesskabsrettens forrang og at sikre en effektiv decentra-
lisering, samtidig med at der opretholdes en maksimal retssikkerhed, opfordrede udvalget også
Kommissionen til enten før eller efter den nye forordnings ikrafttræden at udstede »støtte- og ledsagefor-
anstaltninger«, der yderligere kan afklare nogle af de centrale begreber i Fællesskabets konkurrenceret,
som f.eks. påvirkning af handelen mellem medlemsstaterne.

14. Den 20. juni 2001 vedtog Europa-Parlamentets Udvalg om Økonomi og Valutaspørgsmål sin
endelige betænkning om Kommissionens forslag (7). Udvalget erkendte i sin betænkning, »at den
nuværende ordning for den europæiske konkurrencepolitik er for bureaukratisk, tung og ineffektiv«, og at
udvidelsen af EU kun kan forværre denne situation. Det så derfor positivt på Kommissionens tidsmæssigt

¥4∂ KOM(2000) 582, EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 284.
¥5∂ Afsnit I.A.3 i XXX Beretning om Konkurrencepolitikken 2000 (SEK(2001) 694) indeholder en mere udførlig beskrivelse

af Kommissionens forslag. Hvidbogen om modernisering af 1999 beskrives nærmere i afsnit I.A.2 i XXIX Beretning om
Konkurrencepolitikken 1999 (SEK(2000) 720).

¥6∂ EFT C 155 af 29.5.2001, s. 73.
¥7∂ Betænkningen fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål samt udtalelserne fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne

Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og fra Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked
(A5-0229/2001) er endnu ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, men kan findes på følgende
websted: http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EN&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+
A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0//EN
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velvalgte forslag »om en gennemgribende ændring af konkurrencereglerne inden Fællesskabets
udvidelse«. For at kunne nå de opstillede mål for reformen og sikre en ordning, der kan anvendes i
praksis, opfordrede udvalget dog Kommissionen til at ændre sit forslag på en række punkter og foreslog
en afklaring af nogle væsentlige elementer. De fleste af disse forslag blev medtaget af Europa-
Parlamentet, da det den 6. september 2001 vedtog sin udtalelse om den foreslåede forordning med
409 stemmer mod 54 (8). Europa-Parlamentets ændringsforslag tager blandt andet sigte på at afskaffe
registreringsordningen for visse typer aftaler (artikel 4, stk. 2), at harmonisere bødereglerne (artikel 5), at
sikre, at alle nødvendige forpligtelser af adfærdsmæssig eller strukturel karakter er rimelige (artikel 7,
stk. 1), og at sikre en bedre definition af almene fællesskabsinteresser i forbindelse med Kommissionens
beslutninger i henhold til artikel 10.

15. Den 14.-15. maj og den 5. december 2001 under henholdsvis det svenske og det belgiske
formandskab drøftede Rådet (industriministrene) indgående Kommissionens forslag. Selv om der blev
indgået en foreløbig aftale om nogle af den foreslåede forordnings aspekter, blev det konkluderet, at
drøftelserne om principperne og de nærmere enkeltheder i den planlagte reform måtte fortsætte i Rådets
arbejdsgruppe. Som vejledning for arbejdsgruppens fortsatte arbejde drøftede Rådet især de generelle
principper bag netværket af konkurrencemyndigheder og opfordrede Kommissionen til at fastlægge disse
principper i en fælles erklæring. Rådet tilsluttede sig også målsætningen i artikel 3 i Kommissionens
forslag, der skal sikre lige vilkår for aftaler, som påvirker handelen mellem medlemsstaterne, men
opfordrede arbejdsgruppen til at drøfte yderligere, hvordan en sådan bestemmelse ville påvirke bestemte
nationale regler.

2. Revision af samarbejdsmeddelelsen

16. I overensstemmelse med Kommissionens generelle moderniseringsprincipper, nemlig at der skal
sættes ind over for de alvorligste overtrædelser af EU-reglerne, vedtog den i 2001 et udkast til nye regler,
der skal gøre det lettere at afsløre og udrydde priskarteller og andre former for karteller. Samarbejdsmed-
delelsen blev revideret efter fem års anvendelse med henblik på at gøre den mere effektiv og forbedre
Kommissionens muligheder for at afsløre og forfølge kartelvirksomhed. Udkastet til en ny meddelelse,
der blev offentliggjort den 21. juli 2001 (9), behandler disse spørgsmål nærmere og baner vej for
vedtagelse af en ny meddelelse om bødefritagelse og bødenedsættelse i 2002.

3. Revision af gruppefritagelsesforordningen for teknologioverførselsaftaler

17. Kommissionen vedtog den 20. december en rapport (10) om evaluering af forordning (EF)
nr. 240/96 (11), dvs. gruppefritagelsesforordningen for teknologioverførselsaftaler (i det følgende
benævnt »gruppefritagelsesforordningen«). Rapporten indeholder en kritisk analyse af anvendelsen af
gruppefritagelsesforordningen og den politik, der ligger til grund for den. Den understreger især behovet

¥8∂ Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning (R5-0444/2001) er endnu ikke offentliggjort i De Europæiske
Fællesskabers Tidende, men kan findes på følgende websted: http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?
APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=DEF&LANGUE=EN

¥9∂ Udkast til Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (EFT C 205 af 21.7.2001,
s. 18).

¥10∂ Kommissionens evalueringsrapport om gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 240/96 for teknologioverførselsaftaler,
KOM(2001) 786 endelig af 20.12.2001. Rapporten er også tilgængelig på følgende websted: http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/technology_transfer/

¥11∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 240/96 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af
teknologioverførselsaftaler (EFT L 31 af 9.12.1996, s. 2-13).
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for at tilpasse gruppefritagelsesforordningen, så den bliver i overensstemmelse med Kommissionens nye
gruppefritagelse for distributionsaftaler (12) og for FoU- og specialiseringsaftaler (13), der er baseret på en
mere økonomisk indfaldsvinkel.

18. Rapporten konstaterer, at gruppefritagelsesforordningen anvender kriterier, der i højere grad
vedrører aftalens form end dens faktiske virkninger på markedet, og at den har fire vigtige mangler:

— For det første er den alt for præskriptiv og fungerer tilsyneladende som en spændetrøje, der kan
forhindre effektive transaktioner og udbredelse af ny teknologi.

— For det andet omfatter den kun visse patent- og knowhowlicensaftaler. Dette snævre anvendel-
sesområde ser ud til at være mere og mere utilstrækkeligt i betragtning af de moderne licensaftalers
kompleksitet (f.eks. puljeordninger og softwarelicenser, der omfatter ophavsret).

— For det tredje forholder det sig for øjeblikket således, at en række begrænsninger formodes at være
ulovlige eller udelukkes fra gruppefritagelsen uden rimelig økonomisk grund, når parterne mangler
markedsstyrke og er vertikalt forbundet. Dette gælder især begrænsninger, der strækker sig ud over
anvendelsesområdet for de immaterialrettigheder, der er meddelt licens på (f.eks. konkurrence-
klausuler og salgsbinding).

— For det fjerde betyder det forhold, at gruppefritagelsesforordningen koncentrerer sig om aftalens
form, at den omfatter situationer, der ikke altid kan formodes at opfylde betingelserne i artikel 81,
stk. 3, enten fordi de kontraherende parter er konkurrenter, eller fordi de indtager en stærk stilling på
markedet.

19. I rapporten opfordres interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til en række spørgsmål:

— Bør gruppefritagelsesforordningens anvendelsesområde, der kun omfatter patenter og knowhow,
udvides til også at omfatte ophavsret, mønsterrettigheder og varemærker? Dette spørgsmål er af
særlig stor betydning for flere sektorer, herunder softwareindustrien, der er afhængige af en række
ophavsretslicenser i forbindelse med produktion og distribution.

— Bør gruppefritagelsesforordningen også omfatte licensaftaler mellem flere end to selskaber, såsom
licenspuljer? Sådanne ordninger har fået stadig større betydning for erhvervslivet på grund af de nye
teknologiers voksende kompleksitet. I denne forbindelse kan det bemærkes, at multilaterale licenser
kan være effektivitets- og konkurrencefremmende, især når puljen kun omfatter væsentlige
immaterialrettigheder. Multilaterale licenser kan dog også have alvorlige konkurrencebegrænsende
virkninger, især når aftalen omfatter alternative teknologier, eller når den pålægger medlemmerne at
meddele hinanden licenser på eksisterende og fremtidig teknologi til minimale omkostninger eller
på eksklusiv basis.

— En lempeligere holdning til licensaftaler mellem virksomheder, der ikke er konkurrenter. Det er den
generelle opfattelse, at eksklusivlicenser for det meste er effektivitets- og konkurrencefremmende,
når aftaleparterne er vertikalt forbundet, dvs. at de ikke er konkurrenter. Hvis f.eks. indehaveren af
immaterialrettighederne ikke har aktiverne til produktion eller distribution af licensprodukterne, er
det mere effektivt at meddele licens til personer, der har disse aktiver.

¥12∂ Kommissionens gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2790/1999 (EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21).
¥13∂ Kommissionens gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2658/2000 og 2659/2000 (EFT L 304 af 5.12.2000, henholdsvis s. 3

og s. 7).
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— En forsigtigere holdning til licensaftaler mellem konkurrenter. Hvis parterne er horisontalt
forbundet, dvs. at licensen forhindrer den konkurrence, der kunne have været mellem licensgiver og
licenstager, hvis ikke licensen havde eksisteret, kan licensaftalerne medføre en række konkurrence-
mæssige problemer. På den ene side vil eksklusivlicenser ofte medføre markedsdeling gennem
tildeling af områder eller kunder, især når licensen er gensidig, eller eksklusiviteten også omfatter
konkurrerende produkter, der ikke er meddelt licens på. De produktionskvoter, der fastsættes i
licensaftaler mellem konkurrenter, kan let føre til en direkte produktionsbegrænsning. På den anden
side vil eksklusiviteten måske ikke blot formindske konkurrencen mellem forskellige mærker, men
også medføre effektivitetsgevinster under bestemte betingelser, især når der meddeles licens til et
joint venture eller i forbindelse med licenser, der ikke er gensidige. For at vurdere, om de negative
virkninger for konkurrencen kan opvejes af effektivitetsgevinsterne, må der tages hensyn til
parternes markedsstyrke og strukturen på de markeder, som aftalen berører.

Boks 2: Ny bagatelmeddelelse

Kommissionen udstedte den 20. december en ny meddelelse om aftaler af ringe betydning, der
ikke mærkbart begrænser konkurrencen efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (»bagatelmed-
delelsen«) (1). Den nye meddelelse erstatter den tidligere meddelelse af 1997 (2). Meddelelsen
fastlægger tydeligere og mere indgående, hvornår aftaler mellem virksomheder ikke er forbudt
efter traktaten, og den vil derved mindske virksomhedernes, især de mindre virksomheders,
administrative byrde. Samtidig vil Kommissionen undgå at skulle behandle sager uden konkurren-
cepolitisk interesse, således at den kan koncentrere sig om vigtigere sager.

Den nye meddelelse, der afspejler en økonomisk indfaldsvinkel, har følgende hovedindhold:

1) »Bagateltærsklerne«, dvs. den markedsandel, aftaleparterne må have, for at deres aftaler
betragtes som bagatelaftaler, forhøjes til 10 % for aftaler mellem konkurrenter og til 15 % for
aftaler mellem virksomheder, der ikke er konkurrenter.

I den foregående meddelelse var »bagateltærsklerne« på henholdsvis 5 % og 10 %. I
almindelighed kan der ikke forventes konkurrencemæssige problemer, når virksomhederne
ikke har en vis markedsstyrke. De nye tærskler tager hensyn til dette, samtidig med at de er
tilstrækkelig lave til, at de finder anvendelse uanset den overordnede markedsstruktur (3).
Forskellen mellem de to tærskler afspejler som tidligere, at aftaler mellem konkurrenter
normalt lettere indebærer konkurrencebegrænsende virkninger end aftaler mellem
virksomheder, der ikke konkurrerer med hinanden.

2) Ved meddelelsen indføres for første gang en tærskel for markedsandele i forbindelse med net
af aftaler med kumulative konkurrencebegrænsende virkninger.

(1) EFT C 368 af 22.12.2001, s. 13. Den nye meddelelse findes også på følgende websted: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/deminimis/

(2) EFT C 372 af 9.12.1997, s. 13.
(3) Det betyder ikke, at aftaler mellem virksomheder, der overskrider tærsklerne i meddelelsen, begrænser

konkurrencen mærkbart. Sådanne aftaler har måske stadig kun en ubetydelig indvirkning på konkurrencen inden
for fællesmarkedet, men dette kan kun vurderes fra sag til sag. En sådan vurdering er især relevant for aftaler, der
ikke er omfattet af nogen af Kommissionens gruppefritagelsesforordninger.
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4. Revision af procedurereglerne: Høringskonsulentens nye mandat

20. Den 23. maj 2001 traf Kommissionen en afgørelse om høringskonsulentens kompetenceområde
under behandlingen af visse konkurrencesager (14). »Høringskonsulentens nye mandat«, der erstatter det
tidligere mandat af 1994 (15), er en opfølgning af Kommissionens beslutning sidste år om at forbedre
denne funktion. Det skal styrke høringskonsulentens uafhængighed og myndighed, øge høringskonsu-
lentens rolle i EU’s fusions-, kartel- og monopolsager og gøre Kommissionens konkurrenceprocedurer og
de beslutninger, der vedtages i denne forbindelse, mere objektive og forbedre deres kvalitet.

21. De berørte parters og tredjemands ret til at udtale sig er et grundlæggende princip i
fællesskabsretten. Princippet er også blevet nedfældet i EU’s charter om grundlæggende rettigheder som
led i enhver persons »ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist«. Det
er høringskonsulentens særlige ansvar at beskytte denne ret under Kommissionens konkurrence-
procedurer.

Den tidligere bagatelmeddelelse fandt ikke anvendelse i de tilfælde, hvor »konkurrencen på
det berørte marked begrænses af den kumulative virkning af parallelle net af lignende aftaler
indgået af flere producenter eller forhandlere«. Dette betød i praksis, at virksomheder i øl- og
benzinsektoren normalt ikke kunne være omfattet af bagatelmeddelelsen. Ved den nye
meddelelse indføres der en særlig bagateltærskel på 5 % på markeder, hvor der findes sådanne
parallelle aftalenet.

3) Den indeholder samme liste over alvorlige begrænsninger som gruppefritagelsesforord-
ningerne for horisontale og vertikale aftaler.

Den nye meddelelse indeholder en tydeligere og mere konsekvent afklaring af de alvorlige
begrænsninger (såsom prisfastsættelse og markedsdeling), der normalt er forbudte og ikke
kan være omfattet af bagatelmeddelelsen. Når det gælder aftaler mellem virksomheder, der
ikke er konkurrenter, har den nye meddelelse overtaget de alvorlige begrænsninger, der er
fastsat i gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2790/1999 om vertikale aftaler (4). Med hensyn
til aftaler mellem konkurrenter har den nye meddelelse overtaget de alvorlige begrænsninger i
gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2658/2000 om specialiseringsaftaler (5).

4) Aftaler mellem små og mellemstore virksomheder er normalt »bagatelaftaler«.

I den nye meddelelse fastslås det, at det er sjældent, at aftaler mellem små og mellemstore
virksomheder (SMV) påvirker handelen mellem medlemsstaterne mærkbart. Derfor falder
aftaler mellem SMV normalt ikke ind under artikel 81, stk. 1.

(4) Kommissionens gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2790/1999 (EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21).
(5) Kommissionens gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 2658/2000 (EFT L 304 af 5.12.2000, s. 3).

¥14∂ Afgørelse af 23.5.2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager
(EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21).

¥15∂ Afgørelse af 12.12.1994 om høringskonsulentens kompetenceområde under Kommissionens behandling af konkurrencesager
(EFT L 330 af 21.12.1994, s. 67).
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22. Stillingen som høringskonsulent blev oprettet i 1982. Høringskonsulentens oprindelige
kompetenceområde var fortrinsvis begrænset til tilrettelæggelse, ledelse og gennemførelse af den
mundtlige høring i kartel- og monopolsager, herunder misbrug af dominans, og senere også i
fusionssager. Høringskonsulenten skulle også sikre, at der ved udarbejdelsen af udkastene til
Kommissionens beslutninger på konkurrenceområdet blev taget behørigt hensyn til alle relevante faktiske
omstændigheder, hvad enten disse var fordelagtige eller ufordelagtige for de berørte parter. Herved
bidrog han til, at høringen og den eventuelle efterfølgende beslutning fik en objektiv karakter. Dette
mandat blev ajourført og udvidet i 1994 for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af parternes rettigheder, især
med hensyn til fortrolige dokumenter og forretningshemmeligheder samt tilstrækkelig adgang til
Kommissionens sagsakter.

23. Det nye mandat, som Kommissionen vedtog den 23. maj 2001, bibeholder høringskonsulentens
kernefunktioner. Derudover er høringskonsulentens rolle blevet styrket, og hans mandat er blevet
tilpasset og konsolideret på baggrund af den konkurrenceretlige udvikling.

24. Især er udnævnelsen af høringskonsulenten blevet mere gennemsigtig, idet den offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, mens enhver afbrydelse, fratræden eller overflytning kræver, at
Kommissionen træffer en begrundet afgørelse, der ligeledes offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende. Det er vigtigt at bemærke, at høringskonsulentens uafhængighed af Generaldi-
rektoratet for Konkurrence er blevet styrket ved, at høringskonsulenten nu både er administrativt
tilknyttet det medlem af Kommissionen, der har ansvaret for konkurrencespørgsmål (konkurrencekom-
missæren), og aflægger rapport direkte til denne i stedet for som tidligere til generaldirektøren for
konkurrence.

25. Desuden styrkes høringskonsulentens funktion i selve beslutningsprocessen. Ledende
medarbejdere i Generaldirektoratet for Konkurrence skal holde høringskonsulenten underrettet om
sagens udvikling frem til det stadium, hvor beslutningsudkastet forelægges for konkurrencekom-
missæren. Høringskonsulenten kan fremsætte bemærkninger til konkurrencekommissæren om et hvilket
som helst spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med Kommissionens behandling af konkurrencesager.
Høringskonsulentens endelige rapport på grundlag af det beslutningsudkast, der er forelagt det
rådgivende udvalg, skal nu systematisk vedlægges det beslutningsudkast, der forelægges Kommissionen,
for at sidstnævnte, når den vedtager en beslutning i en given sag, har fuldt kendskab til alle relevante
oplysninger om procedurens forløb og om overholdelsen af retten til at blive hørt. Inden beslutningen
vedtages, kan høringskonsulenten ændre sin endelige rapport for at tage hensyn til ændringer af
beslutningsudkastet. For at fremme gennemsigtigheden skal den endelige rapport også meddeles
beslutningens adressater sammen med selve beslutningen, ligesom den skal meddeles medlemsstaterne
og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende sammen med beslutningen.

26. Det nye mandat udvider desuden høringskonsulentens rolle med hensyn til parternes eventuelle
tilsagn i sager, som Kommissionen har indledt efter fusions-, kartel- eller monopolreglerne. Høringskon-
sulenten kan aflægge rapport om objektiviteten i enhver undersøgelse, der er blevet gennemført, for at
vurdere de fremsatte tilsagns konkurrencemæssige virkninger.

27. Det nye mandat omfatter endvidere høringskonsulentens beføjelser til at afgøre, om oplysninger
skal behandles fortroligt eller ej ved beslutningens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers
Tidende. Dette gælder især de offentliggjorte versioner af Kommissionens beslutninger i fusions-, kartel-
og monopolsager.



XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL. 31

KONK. BERETN. 2001

28. Den betydning, som parterne tillægger procedurespørgsmål, er for nylig blevet understreget af
sager, der var indbragt for Førsteinstansretten, og hvor der blev afsagt kendelse den 20. december 2001 (16).

29. Kommissionen udnævnte henholdsvis den 16. og 30. oktober K. Williams og S. Durande til
høringskonsulenter.

B — Anvendelse af artikel 81, 82 og 86

1. Artikel 81

1.1. Karteller

1.1.1. Rekordår for antikartelbeslutninger

30. Den prioritering, man har givet behandlingen af kartelsager, har i 2001 udmøntet sig i en
væsentlig stigning i antallet af behandlede sager. Kommissionen har vedtaget ti formelle negativbe-
slutninger i sagerne »Grafitelektroder«, »Natriumgluconat«, »SAS/Mærsk«, »Vitaminer«, »Tyske banker«,
»Citronsyre«, »Belgiske bryggerier«, »Luxembourgske bryggerier«, »Zinkfosfat« og »Selvkopierende
papir« og har ligeledes ved forlig afsluttet fem kartelsager i banksektoren i forbindelse med indførelsen
af euroen (17). Desuden har Kommissionen vedtaget klagepunktsmeddelelser i flere andre sager, bl.a. i
sagerne »Gipsplader« og »GFU« (18).

31. Hemmelige kartelaftaler er en af de alvorligste overtrædelser af konkurrencereglerne. De fører til
prisforhøjelser og mindsker udbudet til forbrugerne. Endvidere har de en negativ indvirkning på hele den
europæiske industri, da de fordyrer tjenesteydelser, varer og råvarer for de virksomheder, der handler hos
karteldeltagerne. På længere sigt fører denne praksis til forringelse af den europæiske industris globale
konkurrenceevne.

32. Af alle disse grunde er opdagelsen og retsforfølgningen af samt sanktionerne mod de hemmelige
kartelaftaler et af de centrale elementer i den konkurrencepolitik, Europa-Kommissionen har ført, så
længe den har eksisteret. Med oprettelsen af en særlig kartelenhed i december 1998 har Kommissionen
helt konkret bekræftet den prioritering, den giver bekæmpelsen af karteller, selv om også andre enheder
kan deltage i denne bekæmpelse. Desuden vil ikrafttrædelsen af Rådets kommende forordning, der skal
erstatte forordning nr. 17 om antitrustprocedurer, placere overvågningen af markederne og kampen mod
hemmelig konkurrencebegrænsende praksis meget centralt i Fællesskabets konkurrencepolitiske arbejde.
Det er med henblik herpå, at vægten i flere år har været lagt på en væsentlig styrkelse af midlerne og en
gennemgribende reorganisering af generaldirektoratets arbejdsmetoder i forbindelse med bekæmpelsen
af kartellerne.

33. At afsløre, retsforfølge og sanktionere kartellernes hemmelig aftaler er en konstant udfordring for
konkurrencemyndighederne. Den stigende globalisering af samhandelen betyder, at man står over for
hemmelige aftaler, der rækker ud over EU’s grænser, og som af og til indgås uden for EØS-området.
Udbredelsen af de nye informations- og kommunikationsteknologier gør det vanskeligere at få adgang til

¥16∂ Sagerne T-219/01 R, Commerzbank AG, T-216/01 R, Reisebank AG og T-213/01 R, Österreichische Postsparkasse AG.
¥17∂ Se nedenfor punkt 1.1.2.
¥18∂ Pressemeddelelse IP/01/149 af 24.4.2001 og IP/01/830 af 13.6.2001.
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bevismateriale vedrørende disse aftaler. Endelig afføder den intensiverede kamp mod kartellerne i og
uden for Europa stadig mere raffinerede metoder inden for disse former for praksis.

34. Den revision af forordning nr. 17, som i øjeblikket drøftes i Rådet, er af afgørende betydning for
Kommissionens muligheder for at tage denne udfordring op og fortsat højne effektiviteten, når det gælder
bekæmpelse af hemmelige aftaler. Navnlig revisionen af undersøgelsesbeføjelserne, der giver mulighed
for at foretage kontrolbesøg på fysiske personers privatadresser, er et uundværligt element, hvis man skal
tilpasse kampen mod kartellerne til de stadig mere sofistikerede metoder, der anvendes.

35. Ligeledes og af de samme grunde har Kommissionen påbegyndt en reform af retningslinjerne for
bødepålæggelse eller bødenedsættelse.

36. Europa-Kommissionen vedtog for første gang en samarbejdsordning i 1996 (19) med henblik på at
øge effektiviteten af såvel afsløring som behandling af kartelsager. Samarbejdsordningen er et effektivt
undersøgelsesvåben, hvormed man belønner virksomheder, der samarbejder med Kommissionen.
Dermed anerkender man vanskelighederne ved at skaffe hårde beviser for hemmelige karteller i et stadig
mere sofistikeret miljø.

37. Efter fem års praksis spiller samarbejdsmeddelelsen en betydelig rolle for håndhævelsen af
konkurrencereglerne mod karteller, og i mange af de sager, der er indledt siden juli 1996, har virksom-
hederne påberåbt sig programmet. Til dato har samarbejdsmeddelelsen været anvendt i 16 af
Kommissionens endelige beslutninger: »Legeringstillæg« (20), »British Sugar« (21), »Præisolerede rør« (22),
»Græske færger« (23), »Sømløse stålrør« (24), »Lysin« (25), »SAS/Mærsk Air« (26), »Grafitelektroder« (27),
»Natriumgluconat« (28), »Vitaminer« (29), »Belgiske bryggerier« (30), »Luxembourgske bryggerier« (31),
»Citronsyre« (32), »Tyske banker« (33), »Zinkfosphat« (34) og »Selvkopierende papir« (35).

38. Men de erfaringer, der indtil videre er høstet, viser, at meddelelsens virkning kunne forbedres
ved øget gennemsigtighed og vished om, på hvilke betingelser der kan indrømmes en bødenedsættelse.
Det ville også være nyttigt med en snævrere sammenhæng mellem bødenedsættelsernes niveau og
værdien af virksomhedens bidrag til fastslåelse af overtrædelsen.

39. Af disse grunde besluttede Kommissionen efter fem års anvendelse at revidere samarbejdsmed-
delelsen for at gøre den endnu mere effektiv og give Kommissionen de bedst mulige betingelser for at

¥19∂ EFT C 207 af 18.7.1996, s. 4.
¥20∂ EFT L 100 af 1.4.1998.
¥21∂ EFT L 76 af 22.3.1999.
¥22∂ EFT L 24 af 30.1.1999.
¥23∂ EFT L 109 af 27.4.1999.
¥24∂ Ikke offentliggjort.
¥25∂ EFT L 152 af 7.6.2001.
¥26∂ Sag COMP/D2/37.444 og COMP/D2/37.386 (EFT L 265 af 5.10.2001).
¥27∂ Sag COMP/36.490, pressemeddelelse IP/01/1010 af 18.7.2001.
¥28∂ Sag COMP/36.756, pressemeddelelse IP/01/1355 af 20.10.2001.
¥29∂ Sag COMP/37.512, pressemeddelelse IP/01/1625 af 21.11.2001.
¥30∂ Sag COMP/37.614, pressemeddelelse IP/01/1739 af 5.12.2001.
¥31∂ Sag COMP/37.800, pressemeddelelse IP/01/1740 af 5.12.2001.
¥32∂ Sag COMP/36.604, pressemeddelelse IP/01/1743 af 5.12.2001.
¥33∂ Sag COMP/37.919, pressemeddelelse IP/01/1796 af 11.12.2001.
¥34∂ Sag COMP/37.027, pressemeddelelse IP/01/1797 af 11.12.2001.
¥35∂ Sag COMP/36.212, pressemeddelelse IP/01/1892 af 20.12.2001.
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afsløre og effektivt retsforfølge karteller. Et udkast til en ny meddelelse af 21. juli (36) behandlede disse
emner på flere forskellige måder og gødede jorden for vedtagelsen af en ny samarbejdsmeddelelse i 2002.

1.1.2. Kartelbeslutninger i 2001

Grafitelektroder (37)

40. Den 18. juli pålagde Kommissionen det tyske selskab SGL Carbon AG, UCAR International i De
Forenede Stater samt seks andre virksomheder bøder på i alt 218,8 mio. EUR for prisfastsættelser og
opdeling af markedet for grafitelektroder. Efter en omfattende undersøgelse, der startede i 1997, fandt
Kommissionen, at virksomhederne havde deltaget i et verdensomspændende kartel i det meste af
1990’erne. Kommissionen betegnede virksomhedernes adfærd som en »meget alvorlig« overtrædelse af
EU’s konkurrenceregler.

41. Grafitelektroder er keramikstøbte søjler af grafit, der hovedsageligt anvendes ved stålpro-
duktionen i elektriske bueovne, også kaldet »minivalser«.

42. Med hensyn til samarbejdsmeddelelsen er det vigtigt at notere sig, at det er første gang,
Kommissionen har indrømmet en betydelig bødenedsættelse (70 %). Showa Denko fik gavn af denne
nedsættelse, eftersom det var den første virksomhed, der samarbejdede og fremlagde afgørende bevisma-
teriale om kartellet for Kommissionen.

SAS/Mærsk (38)

43. Den 18. juli besluttede Kommissionen ligeledes at pålægge de skandinaviske luftfartsselskaber
SAS og Mærsk Air bøder på henholdsvis 39 375 mio. EUR og 13 125 mio. EUR for indgåelse af en
hemmelig aftale om opdeling af markedet. Denne aftale førte til, at SAS fik monopol på ruten
København-Stockholm til skade for over én million passagerer, der bruger denne rute hvert år, og til
fordeling af andre ruter til og fra Danmark (39).

44. SAS og Mærsk Air havde anmeldt en samarbejdsaftale, der hovedsageligt drejede sig om
»codesharing« og om »frequent-flyer«-programmer (FFP). I løbet af den indledende undersøgelse viste
det sig, at Mærsk Air, da samarbejdsaftalen trådte i kraft, havde trukket sig ud af ruten København-
Stockholm, hvor selskabet indtil da havde konkurreret med SAS. Det viste sig også, at SAS, på samme
tidspunkt, var ophørt med at flyve på ruten København-Venedig, og at Mærsk Air havde påbegyndt
flyvninger på denne rute, og endelig, at SAS havde trukket sig ud af ruten Billund-Frankfurt, hvorved
Mærsk Air — SAS’s eneste tidligere konkurrent på ruten — stod tilbage som eneste operatør.

45. Disse tildelinger af og tilbagetrækninger fra ruter, der ikke blev anmeldt, var en del af en mere
omfattende markedsdelingsaftale, der omfattede en generel konkurrencebegrænsende klausul vedrørende
parternes fremtidige beflyvninger af internationale ruter til/fra Danmark og af de danske indenrigsruter.

46. Markedsdelingen blev afsløret ved kontrolundersøgelser i virksomhederne. Kontrolunder-
søgelserne blev foretaget i juni 2000 i nært samarbejde med de nationale konkurrencemyndigheder i
Sverige og Danmark.

¥36∂ EFT C 205 af 21.7.2001, s. 18.
¥37∂ Sag COMP/36.490, pressemeddelelse IP/01/1010 af 18.7.2001.
¥38∂ Sag COMP/D2/37.444 og COMP/D2//37.386 (EFT L 265 af 5.10.2001).
¥39∂ SAS appellerede beslutningen til Retten i Første Instans den 3.10.2001 (T-241/01) på grund af bødens størrelse.
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47. Som et resultat af beslutningen blev konkurrencen mellem SAS og Mærsk Air, de to største
luftfartsselskaber, der beflyver ruter til/fra Danmark, genoprettet til gavn for forbrugerne.

Natriumgluconat (40)

48. Den 2. oktober 2001 pålagde Kommissionen Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel
NV, Avebe BA, Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd, Jungbunzlauer AG og Roquette Frères SA bøder
på i alt 57,53 mio. EUR for prisfastsættelse og opdeling af markedet for natriumgluconat. Kommissionen
karakteriserede virksomhedernes adfærd som en »meget alvorlig« overtrædelse af EU’s og EØS’
konkurrenceregler.

49. Efter en undersøgelse, der blev indledt i 1997, fastslog Kommissionen, at virksomhederne
mellem 1987 og 1995 indgik i et verdensomspændende kartel. Kartelaftalernes overholdelse blev sikret
ved detaljeret salgsovervågning, afholdelse af regelmæssige multi- og bilaterale møder samt anvendelse
af en kompensationsordning. I hele perioden indsamlede Kommissionen bevismateriale om over
25 kartelmøder.

50. Natriumgluconat er et kemisk stof til rengøring af metal og glas, der f.eks. anvendes til
flaskerensning, rengøring af værktøj og opløsning af maling såvel som tilsætningsstof i fødevarer og
forskellige andre kemiske anvendelser.

51. Kommissionen indrømmede for første gang en meget betydelig bødenedsættelse i henhold til
afsnit B i samarbejdsmeddelelsen. Fujisawa blev indrømmet en bødenedsættelse på 80 %, da
virksomheden var den første til at bidrage med afgørende beviser for kartellets eksistens, inden
Kommissionen havde truffet beslutning om at iværksætte en undersøgelse. Kommissionen indrømmede ikke
Fujisawa en 100 %-bødenedsættelse, som den kunne have gjort i henhold til meddelelsens afsnit B,
eftersom Fujisawa først rettede henvendelse til Kommissionen, efter at virksomheden havde modtaget en
begæring om oplysninger. Denne tøven med at henvende sig spontant, og før der var truffet
foranstaltninger til en undersøgelse, blev taget i betragtning.

Vitaminer (41)

52. Den 21. november vedtog Kommissionen en beslutning efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-
aftalens artikel 53, da det var påvist, at 13 producenter af vitaminerne A, E, B1, B2, B5, C, D3, H,
folinsyre, betakaroten og karotinoider deltog i karteller for hvert af disse produkter, hvilket førte til i alt
12 individuelle overtrædelser.

53. Kommissionen pålagde otte virksomheder en bøde på 855,23 mio. EUR for at fastsætte prisen på
otte forskellige produkter og tildele salgskvoter for samme produkter. Reglerne for forældelsesfrister for
pålæggelse af bøder i konkurrencesager (42) fandt anvendelse på overtrædelserne vedrørende vitaminerne
B1, B6, H og folinsyre. Kommissionen pålagde derfor ikke virksomhederne bøder for deltagelse i disse
karteller. Hver aftale udgjorde en meget alvorlig overtrædelse af EU’s konkurrenceregler og begrundede
derfor det generelt høje bødeniveau.

¥40∂ Sag COMP/36.756, pressemeddelelse IP/01/1355 af 20.10.2001.
¥41∂ Sag COMP/37.512, pressemeddelelse IP/01/1625 af 21.11.2001.
¥42∂ Rådets forordning (EØF) nr. 2988/74 af 26.11.1974 om forældelse af adgangen til at pålægge økonomiske sanktioner

inden for Det Europæiske Fællesskabs transport- og konkurrenceret og af adgangen til tvangsfuldbyrdelse af disse
sanktioner.
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54. Et slående træk ved denne række af overtrædelser var den centrale rolle, som Hoffmann-La
Roche og BASF spillede. Disse to store vitaminproducenter deltog i næsten hvert eneste kartel, mens
andre aktører kun var involveret for et begrænset antal vitaminers vedkommende.

55. Deltagerne i disse karteller fastsatte priser for de forskellige vitaminprodukter, tildelte
salgskvoter, aftalte og gennemførte prisforhøjelser og annoncerede priser i overensstemmelse med
aftalerne. De indførte også en ordning, der gjorde det muligt at overvåge og håndhæve aftalerne, og
deltog i regelmæssige møder for at gennemføre deres planer. Modus operandi for de forskellige karteller
var stort set den samme. På grund af kontinuiteten og de sammenlignelige metoder fandt Kommissionen
det hensigtsmæssigt at behandle aftalerne for de forskellige vitaminer i én og samme procedure og
beslutning.

Citronsyre (43)

56. Den 5. december besluttede Kommissionen at pålægge fem virksomheder, der producerer
citronsyre, bøder på i alt 135,22 mio. EUR.

57. Kommissionens undersøgelse fastslog, at de fem omhandlede virksomheder i perioden 1991-
1995 deltog i en hemmelig international aftale, der gav dem mulighed for at fastsætte priser og opdele
markedet for citronsyre. Denne aftale er en meget alvorlig overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og
EØS-aftalens artikel 53, hvilket er baggrunden for de høje bøder.

Belgiske bryggerier (44)

58. Den 5. december 2001 pålagde Kommissionen fem virksomheder en bøde på i alt
91,655 mio. EUR for at have deltaget i to hemmelige karteller på det belgiske ølmarked.

59. Det første kartel involverede på den ene side Interbrew og på den anden side Alken-Maes og
Danone (Alken-Maes’ moderselskab på det tidspunkt). Interbrew og Alken-Maes/Danone, nummer 1 og
2 på markedet, havde indgået en »konkurrencepagt«, der indebar fordeling af kunder i »horeca«-sektoren
eller udskænkningssektoren (hoteller, caféer og restauranter), prisaftaler i detailsektoren, begrænsning af
investeringer og reklamer i horeca-sektoren, en ny prisstruktur (horeca og detail) og et detaljeret
månedligt informationsudvekslingssystem vedrørende salg (horeca og detail). Kartellet varede fra 1993
til 1998. Bestyrelsesformænd og seniorledelse i de involverede virksomheder mødtes regelmæssigt for at
lancere og overvåge disse aftaler. Kommissionen fandt overtrædelsen »meget alvorlig«. Ved bødefast-
sættelsen tog Kommissionen også højde for det forhold, at Danone tidligere havde begået lignende
overtrædelser af artikel 81 (45).

60. Det andet kartel vedrørte »private labels« i Belgien. Der er tale om øl, som supermarkederne
bestiller hos bryggerierne, men som sælges med deres egen etiket. I perioden fra oktober 1997 til juli
1998 mødtes Interbrew, Alken-Maes, Haacht og Martens fire gange for at drøfte markedet for »private
labels« i Belgien generelt og priser og kunder i særdeleshed. På disse møder udvekslede de fire
bryggerier også forretningsoplysninger. Kartellet blev betragtet som en »alvorlig« overtrædelse.

¥43∂ Sag COMP/36.604, pressemeddelelse IP/01/1743 af 5.12.2001.
¥44∂ Sag COMP/37.614, pressemeddelelse IP/01/1739 af 5.12.2001.
¥45∂ Kommissionens beslutning af 23.7.1984 (Flat glass) og Kommissionens beslutning af 15.5.1974 (Flat glass).
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Luxembourgske bryggerier (46)

61. Den 5. december pålagde Kommissionen tre luxembourgske bryggerier, Brasserie Bofferding,
Brasserie Battin og Brasserie de Wiltz, bøder på i alt 448 000 EUR for deres deltagelse i en aftale om
opdeling af den luxembourgske horeca- eller udskænkningssektor (hoteller, restauranter og caféer). Et
fjerde bryggeri, Brasserie de Luxembourg, som er et datterselskab af Interbrew, undgik at få en bøde, da
bryggeriet afslørede kartellet over for Kommissionen og opfyldte alle de andre betingelser i afsnit B i
samarbejdsmeddelelsen.

62. Bryggerierne gav skriftligt tilsagn om at respektere hinandens eksklusive indkøbsaftaler
(eksklusive ølleveringsaftaler) med horeca-kunder samt foranstaltninger om begrænsning af udenlandske
bryggeriers adgang til den luxembourgske horeca-sektor. Aftalen var i kraft fra 1985 til 2000. Den blev
opfattet som en »alvorlig« overtrædelse.

Zinkfosfat (47)

63. Den 11. december pålagde Kommissionen seks virksomheder, der producerer eller har
produceret zinkfosfat, bøder på i alt 11,95 mio. EUR. Kommissionens undersøgelse fastslog, at de seks
omhandlede virksomheder fra 1994 til 1998 havde deltaget i en aftale, der dækkede hele Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, og som havde givet dem mulighed for at fastsætte priser og opdele
90 % af markedet for zinkfosfat, som er et korrosionshindrende mineralpigment til fremstilling af
industrimaling. Aftalen var i sig selv en meget alvorlig overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og EØS-
aftalens artikel 53.

Aftaler om bankgebyrer for veksling af eurolandenes valutaer og tyske banker (48)

64. Umiddelbart efter indførelsen af euroen, den 1. januar 1999, modtog Kommissionen (Generaldi-
rektoratet for Det Indre Marked) klager over, at gebyrerne for veksling af euroområdets nationale mønter
og sedler fortsat var høje. Kommissionen gennemførte flere spontane inspektioner i forskellige banker og
sendte anmodninger om oplysninger til de fleste banker i euroområdet. Kommissionen indsamlede
bevismateriale, der afslørede, at nogle nationale grupper af banker kan have aftalt at fastholde vekselge-
byrerne på et vist niveau for at mindske tabene som følge af indførelsen af euroen. På det grundlag
indledte Kommissionen i 2000 proceduren over for et stort antal banker og vekselkontorer i syv
medlemsstater (Belgien, Tyskland, Irland, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland).

65. Flere banker tog imidlertid initiativ til at fremsætte ensidige forslag over for Kommissionen, som
gik ud på, at de 1) ville foretage betydelige nedsættelser af gebyrerne for veksling af sedler i national
valuta, og 2) de ville fjerne alle gebyrer senest i oktober 2001, i hvert fald for kontohaveres transaktioner.

66. Når der tages højde for det særlige forhold, at det omhandlede marked vil forsvinde, og for den
umiddelbare fordel for forbrugerne som følge af disse forslag, der var en afvigelse i forhold til den
påståede ulovlige aftale, besluttede Kommissionen at afslutte kartelproceduren over for mere end
50 banker i Belgien, Finland, Irland, Nederlandene, Portugal og over for nogle banker i Tyskland (49).

¥46∂ Sag COMP/37.800, pressemeddelelse IP/01/1740 af 5.12.2001.
¥47∂ Sag COMP/37.027, pressemeddelelse IP/01/1797 af 11.12.2001.
¥48∂ Sag COMP/37.919, pressemeddelelse IP/01/1796 af 11.12.2001.
¥49∂ Pressemeddelelse IP/01/1159 af 31.7.2001.
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67. Den 12. december pålagde Kommissionen fem tyske banker en bøde på i alt 100,8 mio. EUR for
indgåelse af en aftale om en provision på ca. 3 % for køb og salg af sedler i eurolandenes valutaer i en
treårig overgangsperiode fra den 1. januar 1999.

68. Den østrigske sag vil blive yderligere undersøgt i forbindelse med et mere vidtrækkende kartel i
den østrigske banksektor, der i øjeblikket er ved at blive undersøgt.

Selvkopierende papir (50)

69. Den 20. december pålagde Kommissionen ti virksomheder, der producerer selvkopierende papir,
bøder på i alt 313,69 mio. EUR.

70. Kommissionens undersøgelse gjorde det muligt at fastslå, at de omhandlede producenter i
perioden 1992-1995 havde deltaget i et hemmeligt kartel på europæisk niveau, der gik ud på at forbedre
deltagernes rentabilitet gennem kollektive prisforhøjelser. Aftalen udgør i sig selv en meget alvorlig
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53, hvilket begrunder de store bøder,
navnlig bøden på 184,27 mio. EUR til Arjo Wiggins Appleton, der er den største producent og
initiativtager til kartellet. Sappi blev indrømmet fuldstændig bødefritagelse for sin deltagelse i kartellet,
da det var det første selskab, der samarbejdede med Kommissionen og fremsendte afgørende bevisma-
teriale vedrørende kartellet.

Retsafgørelse i sagen British Sugar

71. Den 14. oktober 1998 vedtog Kommissionen en beslutning, der pålagde de to sukkerproducenter
British Sugar og Tate & Lyle samt de to sukkergrossister Napier Brown og James Budgett bøder for
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, da de havde koordineret deres prispolitik for stødt melis i
Det Forenede Kongerige (51).

72. Parterne appellerede beslutningen, men Førsteinstansretten stadfæstede i sin afgørelse af
12. juli 2001 (52) fuldt ud Kommissionens beslutning bortset fra en bødenedsættelse for selskabet Tate &
Lyle. Retten godtog ingen af de forskellige argumenter, som parterne havde fremført for at påvise, at der
ikke var tale om en overtrædelse, og at deres adfærd ikke kunne påvirke samhandelen mellem medlems-
staterne.

73. Hvad angår de pålagte bøder, støttede Retten Kommissionen i dens vurdering af overtrædelsens
alvor, varighed, forsætlige karakter og vurderingen af de skærpende og formildende omstændigheder.
Hvad angår samarbejde, satte Retten ikke spørgsmålstegn ved princippet i Kommissionens nuværende
samarbejdsmeddelelse (53). Retten fastslog imidlertid, at Kommissionen fejlagtigt ikke havde karakte-
riseret Tate & Lyles samarbejde som værende permanent og fuldstændigt efter meddelelsens punkt B (d).
Den anvendte derfor sin fulde prøvelsesret (54) og vurderede selv værdien af Tate & Lyles samarbejde og
satte bødenedsættelsen op fra 50 % til 60 %.

74. I mellemtiden har British Sugar appelleret Førsteinstansrettens afgørelse til EF-Domstolen (55).

¥50∂ Sag COMP/36.212, pressemeddelelse IP/01/1892 af 20.12.2001.
¥51∂ For en detaljeret beskrivelse af beslutningen henvises til XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken 1998, s. 138-140.
¥52∂ Forenede sager T-202/98, T-204/98, T-207/98, Tate & Lyle, British Sugar, Napier Brown mod Kommissionen (EFT C 207

af 18.7.1996. s. 4).
¥53∂ EFT C 207 af 18.7.1996, s. 4.
¥54∂ Se EF-traktatens artikel 229, artikel 17, i forordning nr. 17 fra 1962.
¥55∂ Sag C-359/01 P.
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2. Artikel 82 og 86

2.1. Artikel 82 — Virksomheder med en dominerende stilling

75. Artikel 82 forbyder virksomheder med en dominerende stilling på et givet marked at misbruge
denne situation til skade for tredjemand. Et sådant misbrug kan f.eks. bestå i begrænsning af
produktionen, anvendelse af urimelige priser, diskriminerende eller urimeligt lave priser,
salgsbindinger eller anden kommerciel praksis, der ikke er baseret på princippet om økonomisk
effektivitet. En sådan praksis har negative følger for konkurrencen. Den anvendes af virksomheder,
hvis markedsstyrke giver dem mulighed for at isolere sig fra konkurrencepres og fjerne
konkurrenterne, uden at det i væsentlig grad skader dem selv, eller hindre nye markedsdeltageres
adgang i væsentlig grad.

76. I 2001 pålagde Kommissionen bøder i fire artikel 82-sager. I de andre sager, der blev undersøgt,
kunne Kommissionen acceptere tilsagn fra de berørte virksomheder eller ændringer af aftalerne, der
afsluttede den ulovlige praksis. De undersøgte sager angår ikke specifikke sektorer og vedrører bl.a.
postsektoren og bilindustrien.

Deutsche Post AG I (56)

77. Den 20. marts vedtog Kommissionen sin første artikel 82-beslutning i postsektoren, da den tyske
postoperatør, Deutsche Post AG, havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for
forretningsmæssig befordring af pakker ved at indrømme loyalitetsrabatter og anvende urimeligt lave
priser. Deutsche Post blev pålagt en bøde på 24 mio. EUR. Se afsnit I.C.2.2.

Deutsche Post AG II (57)

78. En anden beslutning i postsektoren, der også vedrører Deutsche Post AG, blev vedtaget den
25. juli. Se afsnit I.C.2.2.

Duales System Deutschland (DSD) (58)

79. Den 20. april besluttede Kommissionen, at DSD, det selskab, der indførte varemærket »Grüne
Punkt«, misbrugte sin dominerende stilling på markedet for indsamling og genanvendelse af salgsem-
ballager i Tyskland. DSD er den eneste virksomhed, der driver en omfattende service med tilbagetagelse
og genanvendelse i Tyskland. Kommissionen gjorde indsigelser mod en bestemmelse i varemærkeaftalen
mellem DSD og dets kunder, hvorved kunderne forpligtes til at betale afgifter for den emballagemængde,
der bærer »Grüne Punkt«-varemærket, i stedet for afgifter for den emballagemængde, hvor DSD’s
tilbagetagelses- og genanvendelsesservice faktisk anvendes. Denne bestemmelse var en overtrædelse af
artikel 82, da den tvang kunderne til at betale for tjenester, der faktisk ikke var ydet, og forhindrede
konkurrenter i at komme ind på markedet.

¥56∂ Sag COMP/C1/35.141.
¥57∂ Sag COMP/C1/36.915.
¥58∂ Sag COMP/34.493, pressemeddelelse IP/01/584.
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Boks 3: Konkurrencepolitik i emballageaffaldssektoren

Ved gennemførelsen af EU’s miljølovgivning opstillede medlemsstaterne mål for indsamling og
genanvendelse af emballageaffald i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet. De
nationale love og regler opstiller rammerne for industrien, der derefter indfører forskellige
systemer for indsamling og genanvendelse af salgsemballage. I såkaldte kollektive systemer, som
Kommissionen netop har analyseret, er der kontraktlige relationer mellem systemoperatøren og
producenter/forhandlere af emballerede varer, indsamlingsselskaberne og garanti/genanvendelses-
selskaberne.

Generelt forsøger Kommissionen at pleje forbrugernes interesser. Det er Kommissionens mål at
sikre, at de nye markeder, der skabes i denne sektor, er åbne for konkurrence, samtidig med at der
fastholdes et højt miljøbeskyttelsesniveau. Samtidig leveres tjenesterne til den bedst mulige pris.
Kommissionen vedtog flere formelle beslutninger og udsendte administrative skrivelser i 2001 (to
beslutninger i sagen Duales System Deutschland (1), en beslutning i sagen Eco Emballages (2),
administrative skrivelser i sagerne Pro Europe (3), Returpack-PET (4), Returpack Aluminium (5) og
Returglas (6)), der fastlægger de grundlæggende konkurrenceprincipper, som sådanne systemer
skal overholde, og som kan resumeres som følger:

a) Valgmuligheder for virksomhederne: Kommissionen mener, at virksomheder, der indsamler
og genanvender affald, bør have mulighed for at vælge mellem flere systemer eller løsninger,
der er i overensstemmelse med de gældende regler. Målet er at sikre frihed til ikke at
kontrahere med det dominerende system eller til kun at indgå kontrakt om en del af deres
emballage. Når man tager højde for de eksisterende systemers meget stærke stilling på
markedet, er det særdeles vigtigt for skabelse af konkurrence, at der sikres ubegrænset
markedsadgang for alternative tjenesteleverandører. Formålet er også at sikre, at udviklingen
af nye aktivitetsformer inden for indsamling af emballage bliver mulig og på den måde fjerne
hindringer for selvforvaltning og andre individuelle løsninger. Kommissionen accepterer
derfor ikke ulovlig markedsadfærd, som kunne konsolidere en eksisterende operatørs
dominerende stilling.

b) Ingen ubegrundede eksklusive aftaler: Når Kommissionen vurderer konkurrencebegrænsning
i sektoren for indsamling af emballageaffald, lægger den navnlig vægt på kontrakternes
omfang og varighed. Kommissionen er generelt kritisk over for alle former for eksklusive
aftaler, der mangler en solid og overbevisende økonomisk begrundelse.

c) Ubegrænset adgang til indsamlingsinfrastruktur: Et af de karakteristiske træk ved markedet
for indsamling og sortering af husholdningernes emballageaffald er, at det i praksis ofte er
meget vanskeligt at dublere eksisterende systemer. Det ville være upraktisk for husholdningerne

(1) Sag COMP/D3/34.493, beslutning af 20.4.2001 (EFT L 166 af 26.6.2001, s. 1). Beslutning af 17.9.2001 (EFT L
319 af 4.12.2001, s. 1).

(2) Sag COMP/D3/34.950, beslutning af 15.6.2001 (EFT L 233 af 31.8.2001, s. 37).
(3) Sag COMP/D3/38.051.
(4) Sag COMP/D3/35.656 og COMP/D3/37.224.
(5) Sag COMP/D3/35.658.
(6) Sag COMP/D3/35.669.
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Michelin (59)

80. Den 20. juni besluttede Kommissionen at pålægge den franske dækproducent Michelin en bøde
på 19,76 mio. EUR for misbrug af selskabets dominerende stilling på markedet for slidbane- og udskift-
ningsdæk til lastbiler. Kommissionens undersøgelse fastslog, at Michelin i perioden 1990-1998 havde
anvendt et kompliceret system med rabatter, bonusser og samarbejdsaftaler, der bandt forhandlerne til at
anvende Michelin som leverandør og på den måde kunstigt hindrede Michelins konkurrenter i at komme
ind på markedet. Den store bøde skyldes overtrædelsens alvor og varighed og en tidligere overtrædelse
fra Michelins side.

IMS Health (60)

81. Den 3. juli traf Kommissionen foreløbige forholdsregler over for IMS Health (USA), der er
verdens førende selskab inden for indsamling af oplysninger om salg inden for medicinalindustrien.
Beslutningen pålagde selskabet at meddele licens til 1860-blokstrukturen, der opdeler Tyskland i
1 860 salgsområder eller blokke. Kommissionen mente, at IMS’s afvisning af at indrømme licens til
anvendelse af strukturen, som efter Kommissionens mening er blevet en de facto-standard i den tyske
medicinalindustri, umiddelbart var misbrug af en dominerende stilling. Afvisningen hindrede potentielle
nye markedsdeltagere i at komme ind på markedet for data om lægemiddelsalg og kunne medføre
alvorlig og uoprettelig skade for IMS’s nuværende konkurrenter NDC Health (USA) og AzyX
Geopharma Services (Belgien). Præsidenten for Retten i Første Instans, hvor IMZ begærede foreløbige
forholdsregler, suspenderede Kommissionens beslutning af 26. oktober, indtil der var truffet endelig
afgørelse i annullationssøgsmålet (61). Den 12. december appellerede NDC Health Rettens afgørelse.

 at bruge forskellige affaldsspande til samme materialer. Det ville endvidere økonomisk set
ikke være en holdbar løsning. Kommissionen mener derfor, at indsamlingsselskaberne
nødvendigvis må dele indsamlingsfaciliteterne, hvis der skal skabes konkurrence i praksis.

d) Frit salg af sekundære materialer: Indsamlingsselskabernes salg af sekundære materialer skal
også være så frit som muligt, samtidig med at det sikres, at materialerne genanvendes
hensigtsmæssigt. Indsamlet og sorteret emballagemateriale kan nemlig genanvendes som
sekundært råmateriale til forskellige nye produkter.

Kommissionen vil også anvende ovennævnte principper ved nuværende og fremtidige sager.
Forbrugerne vil direkte drage nytte af anvendelsen af disse principper, da konkurrence på de
omhandlede markeder for genanvendelse af emballageaffald forventes at nedbringe den pris, som
forbrugerne i sidste instans betaler for de produkter, der afsættes i genanvendelsessystemerne.

¥59∂ Sag COMP/36.041, pressemeddelelse IP/01/873 af 20.6.2001.
¥60∂ Sag COMP/38.044, beslutning af 3.7.2001 (EFT L 59 af 28.2.2002).
¥61∂ Sag T-184/01 R. Præsidenten fandt, at IMS’s misbrug ikke kunne betragtes som værende utvetydigt ifølge de gældende

konkurrenceregler, at der var risiko for, at IMS ville lide alvorlig og uoprettelig skade, hvis selskabet blev tvunget til at
indrømme licens til dets konkurrenter, og at interesseafvejningen i denne sag betød, at beslutningen måtte suspenderes.
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De Post/La Poste (Belgien) (62)

82. Den 5. december besluttede Kommissionen, at den belgiske postoperatør De Post/La Poste havde
misbrugt sin dominerende stilling ved at betinge anvendelse af en særlig gunstig tarif for almindelig
postbesørgelse af, at der endvidere blev indgået en kontrakt omfattende en ny postbesørgelse for
erhvervslivet. Selskabet blev pålagt en bøde på 2,5 mio. EUR. Se afsnit I.C.2.2.

2.2. Artikel 86, stk. 1, sammen med artikel 82 — offentlige virksomheder/virksomheder 
med særlige eller eksklusive rettigheder og dominans

83. Ifølge artikel 86 finder konkurrencereglerne også anvendelse på offentlige virksomheder og
virksomheder, som medlemsstaterne har indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder. Medlems-
staterne kan ikke vedtage eller bevare foranstaltninger over for sådanne virksomheder, hvis de er i strid
med konkurrencereglerne.

La Poste (Frankrig)  (63)

84. Den 23. oktober vedtog Kommissionen en beslutning om overvågning af relationerne mellem det
franske selskab La Poste og virksomheder, der er specialiseret i postklargøring og postforberedelse.
Kommissionen fandt, at der var en interessekonflikt i relationerne mellem La Poste og private postklargø-
ringsvirksomheder, da La Poste både er en konkurrent til disse virksomheder og på grund af sit
postmonopol en uundgåelig partner. Efter Kommissionens opfattelse tilskynder denne interessekonflikt
La Poste til at misbruge sin dominerende stilling. Da den franske lovgivning ikke tilvejebringer
tilstrækkelig effektiv eller uafhængig overvågning til afhjælpning af denne interessekonflikt, mente
Kommissionen, at den franske stat havde overtrådt traktatens artikel 86, stk. 1, sammen med artikel 82.

C — Udviklingen i konkurrencen i de enkelte sektorer

1. Energi: Liberalisering i elektricitets- og gassektoren

85. I 2001 skete der en betydelig udvikling i den europæiske energisektor (elektricitet og gas), som i
øjeblikket gennemgår en liberaliseringsproces. Omstruktureringen af den europæiske energiindustri
fortsatte. Energiforbrugerne begyndte i større omfang at få fordel af liberaliseringen, og mange gjorde
brug af de nye muligheder for at skifte leverandør. Der blev foreslået ny lovgivning med det formål at
fremskynde liberaliseringsprocessen. Og sidst, men ikke mindst, blev der truffet en række supplerende
foranstaltninger for at sikre, at liberaliseringen bliver en økonomisk realitet.

86. Liberaliseringsprocessen forudsætter, at markedsdeltagerne tilpasser sig den nye økonomiske
realitet. Efter Kommissionens opfattelse tvinger liberaliseringen energiselskaberne til at blive mere
effektive (rationalisering) og til at forbedre tjenesteydelserne over for forbrugerne. Samtidig giver den
energiselskaberne nye markedsmuligheder. De kan udvide deres geografiske aktivitetsområde og blive
multinationale selskaber. Desuden kan de komme ind på nye produktmarkeder og blive multiforsynings-
selskaber. År 2001 viste, at omstruktureringsprocessen i den europæiske energisektor er godt i gang og
medfører øgede fusionsaktiviteter, hvor stordriftsfordele er hoveddrivkraften. De mest fremtrædende
eksempler i 2001 var EDF’s overtagelsespolitik i Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige samt det

¥62∂ Sag COMP/C1/37.859 (EFT L 61 af 2.3.2002).
¥63∂ Sag COMP/C1/37.133.
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tyske elselskab E.ON’s overtagelse af en flertalspost i det tyske gasselskab Ruhrgas. For så vidt som
Kommissionen har beføjelse til at behandle disse fusioner i henhold til fusionsforordningen (64), sørger
den for, at disse fusioner ikke resulterer i, at der skabes eller styrkes en dominerende stilling på
energimarkederne.

87. Det endelige mål for liberaliseringspolitikken — ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt — er
at give forbrugerne større valgmulighed mellem leverandører, som til gengæld konkurrerer med hinanden
på grundlag af pris og ydelser. Forbrugerne — især i de lande, der har valgt en åbning af markedet, som
går videre end mindstekravene i de europæiske el- og gasdirektiver — har allerede i dag fordel af liberali-
seringsprocessen. På fællesskabsplan er elpriserne (ekskl. moms og energiafgifter) til store industrielle
brugere således faldet siden indledningen af liberaliseringspolitikken, naturligvis med visse forskelle fra
den ene medlemsstat til den anden. Der ser også ud til at være visse tegn på priskonvergens mellem
medlemsstaterne (65). I gassektoren er situationen noget anderledes, idet gas i stort omfang importeres i
henhold til langsigtede kontrakter, og fordi de kontinentaleuropæiske priser i disse kontrakter normalt er
knyttet til oliepriserne. Stigningen i oliepriserne har derfor også medført en prisstigning på gas i det
seneste år. På mellemlang og lang sigt forventes det imidlertid, at der også vil opstå gashandelscentre på
det europæiske fastland, hvilket vil resultere i større likviditet og kortfristet handel. Dette vil give
markedsdeltagerne en ny referencepris, som kunne erstatte oliepristilknytningen og således lette prisfor-
handlingerne.

1.1. Kommissionens forslag om gennemførelsen af de europæiske el- og gasmarkeder

88. Ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt var den vigtigste begivenhed i 2001 Kommissionens
forslag til et nyt direktiv om gennemførelsen af de europæiske el- og gasmarkeder (66). Forslaget, som
blev forelagt Rådet og Europa-Parlamentet i marts 2001 efter en offentlig høring af markedsdeltagerne i
efteråret 2000, består af kvantitative og kvalitative elementer.

89. For så vidt angår de »kvantitative elementer«, forudser forslaget en åbning af markedet for alle
kommercielle elforbrugere senest i 2003, for alle kommercielle gasforbrugere i 2004 og for alle andre
brugere — herunder private husholdninger — senest i 2005. Da Kommissionen udarbejdede sit forslag,
tog den hensyn til, at gennemførelsen af de eksisterende direktiver i medlemsstaterne har resulteret i
forskellige grader af markedsåbning. Kommissionen indledte desuden overtrædelsesprocedurer i 2001
mod Frankrig og Tyskland for ikke eller kun mangelfuldt at have gennemført gasdirektivet og mod
Belgien for ikke at have gennemført elektricitetsdirektivet fuldt ud.

90. Forbrugerne i lande, der valgte en langsom åbning af markedet, er desværre konkurrencemæssigt
ringere stillet end forbrugerne i lande, der valgte en hurtigere åbning af markedet. Energiselskaberne i
sidstnævnte lande er ligeledes genstand for konkurrence med hensyn til deres samlede kundegrundlag,
mens energiselskaber i de førstnævnte lande stadig har fordel af et beskyttet kundegrundlag, hvilket
resulterer i uberettigede konkurrencemæssige fordele. Disse fordrejninger af konkurrencen kan kun
reduceres eller fjernes, hvis alle medlemsstater er enige om samme markedsåbningsgrad.

91. Hvad angår de »kvalitative elementer« forudses det for det første i forslaget, at der skal ske en
styrkelse af reglerne for adskillelse (unbundling). Eftersom et stort antal selskaber i el- og gassektoren er
vertikalt integrerede, dvs. aktive inden for transmission og forsyning (foruden elproduktion og

¥64∂ E.ON’s overtagelse af en bestemmende aktiepost i Ruhrgas behandles af det tyske Bundeskartellamt.
¥65∂ Kommissionens arbejdsdokument: Første rapport om gennemførelsen af det indre marked for gas og elektricitet

(SEK(2001) 1957 af 3.12.2001, s. 23).
¥66∂ KOM(2001) 125 endelig af 13.3.2001.
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gasoplagring), er der risiko for, at transmissionsafdelingen i et selskab favoriserer den tilknyttede
forsyningsafdeling til skade for tredjeparter, der anmoder om tredjepartsadgang. For at tage fat på dette
spørgsmål foreslog Kommissionen i sit direktiv, at vertikalt integrerede selskaber skal foretage en
juridisk adskillelse af de respektive forretningsområder. Forslaget rummer også visse ledsageforan-
staltninger, som skal sikre, at der ikke er nogen unødig informationsstrøm mellem de adskilte
forretningsområder. Endelig blev det foreslået, at de styrkede adskillelsesregler udvides til også at gælde
for store distributionsselskaber.

92. For det andet foreslår Kommissionen, at det skal være obligatorisk for medlemsstaterne at oprette
uafhængige tilsynsmyndigheder på nationalt plan og vedtage en reguleret ordning for adgang for
tredjeparter (i modsætning til en forhandlet ordning for adgang for tredjeparter, som er en anden
mulighed i henhold til de eksisterende direktiver). Reguleret adgang betyder, at der gives adgang på basis
af tariffer, der er godkendt af en offentlig myndighed. Fordelen ved en reguleret ordning for adgang er, at
den normalt medfører lavere transaktionsomkostninger for tredjeparter, og at tarifferne overvåges — ex
ante — af den nationale tilsynsmyndighed.

93. Kommissionens forslag om gennemførelsen af energimarkederne blev hilst velkommen af de
fleste medlemsstater på Det Europæiske Råd i Stockholm i marts 2001. Visse medlemsstater som f.eks.
Frankrig udtrykte imidlertid bekymring med hensyn til den endelige frist for fuldstændig åbning af
markedet. Andre lande, såsom Tyskland, der var gået ind for en forhandlet ordning for adgang for
tredjeparter og imod en national tilsynsmyndighed, udtrykte bekymring med hensyn til de »kvalitative
elementer«. Forhandlingerne om direktivforslaget blev imidlertid indledt i Rådets arbejdsgrupper, og der
er sket store fremskridt i løbet af 2001. Det er derfor håbet, at forhandlingerne kan afsluttes i 2002.

94. I juni 2001 mindede Kommissionen medlemsstaterne om deres ansvar for at sikre, at den ulige
grad af markedsåbning fjernes hurtigst muligt (67), og henledte deres opmærksomhed på, at selskaberne
ikke må have uberettigede fordele af forskellige grader af markedsåbning. Endelig meddelte
Kommissionen, at såfremt medlemsstaterne ikke er i stand til eller villige til at vedtage Kommissionens
forslag om gennemførelsen af energimarkedet, vil Kommissionen eventuelt benytte sig af de
instrumenter, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 86, stk. 3. Denne artikel giver på visse betingelser
mulighed for at vedtage kommissionsbeslutninger og -direktiver, der er rettet til medlemsstaterne, og som
ikke kræver medlemsstaternes godkendelse.

95. Parallelt med lovgivningsforslagene er der udført arbejde af og gennemført drøftelser med interna-
tionale grupper af interesserede parter (nationale myndigheder, tilsynsmyndigheder, forbrugere,
producenter). Disse grupper (Firenze-forummet for elektricitet og Madrid-forummet for gas) mødtes på
initiativ af og med aktiv deltagelse af Kommissionen. Således drøftedes visse tekniske og tilsynsmæssige
spørgsmål i et forsøg på at opnå en harmonisering, som kan fremme grænseoverskridende handel og
skabe ensartede spilleregler i Europa med sunde konkurrencevilkår for både gas- og elmarkederne.

1.2. Konkurrencepolitikkens vekselvirkning med reglerne for det indre marked

96. Håndhævelse af konkurrencepolitikken sikrer især, at de statslige barrierer, der er fjernet gennem
elektricitets- og gasdirektivet, ikke erstattes af markedsoperatørernes konkurrencebegrænsende adfærd,
som har samme virkning. Der kræves tre grundlæggende forhold for at skabe og fastholde en effektiv
konkurrence på både gas- og elektricitetsmarkedet: fri udbudsside, fri efterspørgselsside, fri
netværksadgang. Fri betyder i denne sammenhæng »fri for kunstige restriktioner«.

¥67∂ Pressemeddelelse IP/01/872 af 20.6.2001.
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97. Følgende karakteristika er især skyld i et ugunstigt miljø for udvikling af konkurrence på det
europæiske gas- og elektricitetsmarked: for det første det forhold, at netværkene er og vil forblive naturlige
monopoler. Kommissionen bestræber sig på at fremme en effektiv netværksadgang for tredjeparter på
betingelser, som hverken er diskriminerende eller indebærer misbrug. I elektricitetssektoren er
opmærksomheden især rettet mod adgangen til overbelastede samkøringslinjer mellem forskellige
medlemsstater, som er væsentlige infrastrukturer i den grænseoverskridende samhandel. Adgangen til
disse samkøringslinjer er samtidig afgørende i en række lande med en monopolistisk forsyningsstruktur,
hvor der således kun kan indføres effektiv konkurrence ved hjælp af import. Kommissionen greb ind i
udformningen af transmissionskapacitetsfordelingssystemet for den britisk/franske elsamkøringslinje og
er i øjeblikket ved at undersøge og overvåge situationen ved andre grænser, såsom elsamkøringslinjen
mellem Spanien og Frankrig og samkøringslinjerne til Nederlandene. Den har også set på konstruktionen
og brugen af en ny samkøringslinje, der forbinder Norge og Tyskland (68). Adgang til netværket er også et
vigtigt spørgsmål for gassektoren. I 2001 behandlede Kommissionen en sag vedrørende en gruppe
europæiske gasselskabers afvisning af at give en norsk gasproducent adgang til deres rørledninger. Den
afgjorde sagen med et af de berørte europæiske selskaber, efter at sidstnævnte havde afgivet tilsagn, som
gør ordningen for adgang for tredjeparter mere effektiv (69).

98. For det andet er og vil vertikal afgrænsning vedblive at være et generelt træk ved energiin-
dustrien, især på gasmarkedet, som følge af tilstedeværelsen af en veletableret vertikal forsyningskæde,
hvor alle selskaber har deres veldefinerede plads og funktion.

99. For det tredje har producenterne traditionelt samarbejdet om markedsføringen på disse markeder,
og gør det stadigvæk i dag, hvilket har medført en mindre energisk konkurrence på udbudssiden. Et
eksempel på en sådan praksis blev konstateret i den irske (Corrib) (70) og norske gassektor (GFU) (71)
samt i den franske elsektor (EDF/CNR), men det ser ud til, at der også findes lignende arrangementer i
andre lande.

100. Visse andre konkurrencebegrænsende forhold (horisontal afgrænsning, brugsrestriktioner)
karakteriserer hovedsageligt gasmarkederne.

1.3. Kommissionens statsstøttepolitik i energisektoren

101. I 2001 har opmærksomheden især været rettet mod følgende aspekter:

— Analyse af sager vedrørende strandede omkostninger (metodologi og beslutninger). Se afsnit III.A.4.

— Vurdering af et stigende antal ordninger til fremme af vedvarende energi. Se afsnit III.C.1.3.

— Kommissionen har blandt andet analyseret en række ordninger baseret på driftsstøttetilskud, såsom
Prime d’encouragement écologique (miljøfremmende tilskud) i Luxembourg, ordninger baseret på
markeder med miljøcertifikater, som f.eks. de nye regionale elektricitetslovgivninger i de belgiske
regioner, og også mere komplekse ordninger omfattende en kombination af forskellige tilskyndel-
sesmetoder, som f.eks. det britiske renewable obligations-system (system med pligt til at købe
energi fra vedvarende energikilder).

¥68∂ Jf. meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17 i sag COMP/E-3/37.921, Viking Cable
(EFT C 247 af 5.9.2001, s. 11); i mellemtiden har de anmeldende parter besluttet at standse Viking Cable-projektet.

¥69∂ Pressemeddelelse IP/01/1641 — Kommissionen afslutter Marathon-sagen med Thyssengas.
¥70∂ Pressemeddelelse IP/01/578 — Enterprise Oil, Statoil og Marathon markedsfører gas fra irske Corrib særskilt.
¥71∂ Pressemeddelelse IP/01/830 — Kommissionen modsætter sig GFU’s fælles salg af gas i Norge.
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— Vurdering af statsstøtte, som ydes med det formål at sikre et vist niveau i elforsyningssikkerheden.
Direktiv 96/92/EF (72) tillader medlemsstaterne at give forrang til indenlandske energikilder på
grundlag af fossile brændstoffer i et omfang, der ikke overstiger en fast tærskelværdi, der er baseret
på deres årlige energiforbrug, således at de bliver i stand til at opretholde en bestemt grad af
forsyningssikkerhed.

1.4. Den øvrige udvikling i energisektoren: motorbrændstoffer

102. Da Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder mødtes den 29. september 2000 for
at drøfte konkurrencepolitikken i motorbrændstofsektoren (73), var en af konklusionerne, at nye og
selvstændige virksomheder er af afgørende betydning, når det drejer sig om at bevare og/eller styrke
konkurrencepresset på de europæiske motorbrændstofmarkeder. I 2001 gennemførte Generaldirektoratet
for Konkurrence en detaljeret undersøgelse af konkurrenceforholdene for selvstændige, ikke-integrerede
virksomheder i motorbrændstofsektoren.

103. De selvstændige virksomheder påpegede en række faktorer, som ofte vanskeliggør deres
situation. Disse faktorer har forbindelse med vertikalt integrerede virksomheders adfærd samt visse
administrative barrierer. De selvstændige virksomheder påstod, at nogle af deres vanskeligheder
skyldes visse vertikalt integrerede virksomheders adfærd, såsom diskriminerende prisfastsættelse,
underbudspolitik, leveringsnægtelse, uvilje mod at give adgang til logistiske faciliteter og langsigtede
eneleverandørkontrakter mellem integrerede motorbrændstofvirksomheder og tankstationer. Selv om
denne form for adfærd ville falde ind under anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 81 og 82, hvis
kriterierne for anvendelse af disse bestemmelser var opfyldt, viste undersøgelsen ikke noget afgørende
tegn på en overtrædelse af EU’s konkurrenceregler. Endelig nævnte de selvstændige virksomheder en
række administrative barrierer, der giver dem store vanskeligheder. De statslige barrierer, der for det
meste blev klaget over, omfatter de nationale love om gennemførelse af direktiv 98/93/EF om
mindstelagre, visse afgiftsregler, miljøkrav, foranstaltninger for forbedring af prisgennemsigtigheden og
metoderne for fordeling af detailsalgssteder. Undersøgelsen viste, at der er stor forskel på de
selvstændige virksomheders situation i de medlemsstater, der deltog i undersøgelsen. Resultaterne af
undersøgelsen blev præsenteret og drøftet på et andet møde mellem Kommissionen og de nationale
konkurrencemyndigheder den 16. november 2001.

2. Posttjenester

104. Postsektoren gennemgår i øjeblikket en række store forandringer, især med henblik på en
yderligere liberalisering af markedet og den omstilling, som e-økonomien medfører. Kommissionen har
truffet en lang række vigtige beslutninger om denne sektor for at undgå, at de liberaliserede markeder
igen monopoliseres af de bestående virksomheder.

2.1. Kommissionens forslag om yderligere liberalisering

105. Den 15. oktober 2001 vedtog Rådet en fælles holdning for medlemsstaterne til en tekst
vedrørende ændring af det eksisterende postdirektiv.

¥72∂ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19.12.1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet
(EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20).

¥73∂ Se konkurrenceberetningen for 2000, nr. 119-221. Se også pressemeddelelse MEMO/00/55 af 20.9.2000 samt
pressemeddelelse IP/00/1090 af 29.9.2000 og IP/00/1391 af 30.11.2000.
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106. De vigtigste ændringer, som indføres med den tekst, der er vedtaget af Rådet, er følgende:

— en yderligere liberalisering af markedet med en progressiv reduktion af eneretsområdet pr. 1. januar
2003 og 1. januar 2006 (74)

— muligheden for — ved hjælp af et forslag fra Kommissionen, som skal godkendes af Europa-
Parlamentet og Rådet — at gennemføre det indre marked for posttjenester i 2009 (75)

— liberaliseringen af udgående grænseoverskridende post, undtagen for de medlemsstater, hvor den
skal være en del af eneretsområdet, for at sikre, at befordringspligten overholdes

— forbuddet mod krydssubsidiering af befordringspligttjenester, der ligger uden for eneretsområdet,
med indtægter fra tjenester på eneretsområdet, medmindre det er strengt nødvendigt for at opfylde
en særlig befordringspligt, som er pålagt på området med konkurrence

— anvendelsen af principperne om gennemsigtighed og ikke-diskrimination, hvis befordringspligtige
virksomheder anvender særlige takster.

107. Den tekst, der er vedtaget af Rådet, indeholder ingen definition af »særtjenester« (76). Selv om
den reviderede tekst medfører en mindre åbning af postmarkedet end oprindelig planlagt af
Kommissionen, kan den anses for at være et vigtigt skridt hen imod et indre marked for posttjenester.
Teksten mangler stadig at blive godkendt af Europa-Parlamentet.

2.2. Sager

Deutsche Post AG I (77)

108. Den 20. marts afsluttede Kommissionen sin undersøgelse af Deutsche Post AG (DPAG) og
vedtog en beslutning, hvori den konstaterede, at DPAG har misbrugt sin dominerende stilling ved at
tilbyde loyalitetsrabatter og føre en underbudspolitik på markedet for erhvervspakketjenester. DPAG blev
pålagt en bøde på 24 mio. EUR med hensyn til markedsafskærmningen som følge af DPAG’s langvarige
ordning med loyalitetsrabatter. Der blev ikke pålagt nogen bøde i relation til underbudspolitikken, idet de
omkostningsbegreber, der blev anvendt til at beskrive underbydning, ikke var tilstrækkeligt udviklede på
det tidspunkt. Dette er Kommissionens første formelle misbrugsbeslutning i postsektoren.

109. Efter en klage fra United Parcel Service i 1994, hvori det hævdedes, at DPAG anvendte indtægter
fra brevpostmonopolet til at finansiere salg inden for erhvervspakketjenesterne, som ikke dækkede

¥74∂ Fra og med 2003 vil det område, hvor der ikke kan gives eneret, bl.a. omfatte breve, der vejer over 100 g; denne
vægtgrænse finder ikke anvendelse, hvis taksten er lig med eller højere end tre gange den offentlige takst for en
brevforsendelse på første vægtsats i den hurtigste kategori. Fra og med 2006 vil det område, hvor der ikke kan gives
eneret, omfatte breve, der vejer over 50 g; denne vægtgrænse finder ikke anvendelse, hvis taksten er lig med eller højere
end tre gange den offentlige takst for en brevforsendelse på første vægtsats i den hurtigste kategori.

¥75∂ I 2006 vil Kommissionen afslutte en undersøgelse, hvori den for hver medlemsstat vurderer, hvordan gennemførelsen af
det indre marked for posttjenester i 2009 vil påvirke befordringspligten. På grundlag af denne undersøgelse forelægger
Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet ledsaget af et forslag, hvori den eventuelt bekræfter, at det
indre marked for posttjenester kan være gennemført fuldt ud i 2009, eller træffer andre foranstaltninger på baggrund af
undersøgelsens konklusioner.

¥76∂ Kommissionens oprindelige forslag indeholdt en definition af særtjenester. Selv om de fleste nationale delegationer var
enige i, at det er nødvendigt at definere særtjenester i det nye direktiv, kunne der ikke opnås et kompromis i Rådet om en
særlig definition.

¥77∂ Sag COMP/35.141 (EFT L 125 af 5.5.2001).
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omkostningerne, anføres det i Kommissionens beslutning, at enhver tjeneste, der ydes af en monopol-
virksomhed i fri konkurrence skal dække mindst ekstra- eller meromkostningerne i forbindelse med en
udvidelse i sektoren med konkurrence. Enhver omkostningsdækning under dette niveau skal anses for
underbydning. Undersøgelsen viste, at DPAG i en periode på fem år ikke dækkede de ydelsesspecifikke
meromkostninger i forbindelse med leveringstjenester til postordresektoren.

110. DPAG har endvidere forpligtet sig til at oprette et selvstændigt selskab (Newco), som skal levere
erhvervspakketjenester, der frit vil kunne skaffe de nødvendige input til dets tjenester enten fra DPAG (til
markedspriser) eller fra tredjeparter eller selv producere disse input. DPAG har desuden forpligtet sig til,
at alle de input, det leverer til Newco, vil blive leveret til Newcos konkurrenter til samme pris og på
samme vilkår.

Deutsche Post AG II (78)

111. Efter en klage fra UK Post Office besluttede Kommissionen den 25. juli, at Deutsche Post AG (79)
havde misbrugt sin dominerende stilling på det tyske brevpostmarked ved at nægte at viderebefordre,
opkræve tillæg for og forsinke indgående international post, som det fejlagtigt klassificerede som
omdirigeret indenlandsk post (såkaldt ABA-remail). Kommissionen besluttede også, at DPAG’s misbrug
berettigede, at der blev pålagt en bøde, der som følge af den retsusikkerhed, der bestod på tidspunktet for
overtrædelsen, udgjorde et symbolsk beløb på 1 000 EUR.

112. Kommissionen fandt, at DPAG havde misbrugt sin dominerende stilling på det tyske marked for
levering af international post — og derved overtrådt EF-traktatens artikel 82 — på fire måder, nemlig ved
at a) diskriminere mellem forskellige kunder, b) nægte at yde sin leveringstjeneste, c) opkræve overpris
for den tilbudte tjeneste og d) begrænse udviklingen af det tyske marked for levering af international post
og af det britiske marked for international post til Tyskland. Under proceduren afgav DPAG tilsagn om
ikke længere at nægte at viderebefordre, opkræve tillæg for eller forsinke international post af den type,
der er berørt af denne sag.

De Post/La Poste (Belgien) (80)

113. Den 5. december besluttede Kommissionen, at den belgiske postvirksomhed De Post/La Poste
havde misbrugt sin dominerende stilling ved at gøre en præferencetakst i den generelle brevposttjeneste
betinget af, at der accepteredes en tillægskontrakt omfattende en ny virksomhed-til-virksomhed (»B2B«)
posttjeneste. Denne nye tjeneste konkurrerer med den dokumentudvekslingstjeneste mellem
virksomheder, som tilbydes i Belgien af Hays, en privat virksomhed, der er etableret i Det Forenede
Kongerige. Eftersom La Poste udnyttede de finansielle ressourcer ved det monopol, det besidder inden
for almindelig brevpost, til at udvide sin dominerende stilling dér til det særskilte marked for
virksomhed-til-virksomhed-tjenester, har Kommissionen pålagt en bøde på 2,5 mio. EUR.

114. I april 2000 indgav Hays plc, en privat virksomhed inden for posttjenester, der er baseret i Det
Forenede Kongerige, en klage til Kommissionen med den påstand, at La Poste forsøgte at eliminere
Hays’ dokumentudvekslingsnetværk, som det havde drevet i Belgien siden 1982. Hays kunne ikke
konkurrere med den takstnedsættelse, som La Poste tilbød på monopolområdet, og mistede som følge
heraf de fleste af sine traditionelle kunder i Belgien, nemlig forsikringsselskaberne.

¥78∂ Sag COMP/36.915 (EFT L 331 af 15.12.2001).
¥79∂ Pressemeddelelse IP/01/1068 af 25.7.2001.
¥80∂ Sag COMP/37.859; pressemeddelelse IP/01/1738 af 5.12.2001 (EFT L 61 af 2.3.2002).
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3. Telekommunikation

3.1. Retningslinjer for markedsanalyse og beregning af stærk markedsposition

115. I fortsættelse af et fælles initiativ fra kommissærerne Mario Monti og Erkki Liikanen vedtog
Kommissionen den 25. marts et »Forslag til retningslinjer for markedsanalyse og beregning af stærk
markedsposition« (81) med henblik på formel vedtagelse af forslaget til direktiv om nye rammebe-
stemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Forslaget til retningslinjer skulle kunne
hjælpe Rådet og Europa-Parlamentet med at godkende den nye definition af stærk markedsposition, som
er foreslået i rammedirektivet (artikel 13).

116. Forslaget til retningslinjer tager udgangspunkt i Førsteinstansrettens og Domstolens retspraksis
på konkurrenceområdet og i Kommissionens egen beslutningspraksis med hensyn til definitionen af det
relevante marked og anvendelsen af begrebet individuel og kollektiv dominerende stilling, især for så vidt
angår markederne for elektronisk kommunikation.

117. Forslaget blev for det første drøftet med de nationale lovgivende myndigheder og de nationale
konkurrencemyndigheder den 29. marts i Bruxelles. I forbindelse med en offentlig høring afholdt af
Kommissionen fik de pågældende operatører ligeledes lejlighed til at udtale sig og tage stilling til
forslaget på et offentligt møde i Bruxelles den 18. juni. Disse to begivenheder har vist, at de pågældende
myndigheder og operatører stort set deler Kommissionens holdning.

118. Den endelige udgave af retningslinjerne vil blive vedtaget af Kommissionen, når det nye
»rammedirektiv« er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

3.2. Vedtagelse af den 7. rapport om gennemførelsen af direktiverne

119. Den 28. november vedtog Kommissionen den 7. rapport om EU-landenes gennemførelse af den
nuværende lovramme for telesektoren. Rapportens væsentligste konklusion er, at telesektoren er i stærk
fremgang, og at de nationale lovgivende myndigheder fortsat gør fremskridt med liberaliseringen.
Konkurrencen mellem operatørerne reducerer priserne som helhed. De eksisterende operatørers priser for
langdistancesamtaler er faldet med 11 % siden sidste år og 45 % siden 1998 for en treminutters samtale i
Europa og med 14 % siden sidste år og 47 % siden 1998 for en timinutters samtale. Den gennemsnitlige
udbredelse af internettet i EU’s husholdninger lå på omkring 36 % i juni 2001. På den anden side er der
fortsat en række lovgivningsmæssige flaskehalse, der skal fjernes hurtigt for at sikre en fortsat vækst på
telekommunikationsmarkederne. De centrale problemer er ubundtet adgang til abonnentnettet, lange
leveringstider og manglende omkostningsbasering for lejede kredsløb, især ved de nødvendige
hastigheder for indførelse af bredbånd og e-handel, vedvarende takstskævheder og prispres i visse
tilfælde og endelig spørgsmålet om frit valg og forvalg af operatør.

3.3. Kontrol med gennemførelsen af direktiverne

120. Kommissionen har fortsat overvågningen af den konkrete gennemførelse af liberaliseringsdirek-
tiverne i medlemsstaterne samt lovgivningsarbejdet i Grækenland efter den fuldstændige liberalisering af
markederne pr. 1. januar.

¥81∂ KOM(2001) 175 endelig af 28.3.2001.
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121. Til trods for betydelige fremskridt i medlemsstaterne verserede der stadig 21 overtrædelsespro-
cedurer baseret på traktatens artikel 86, stk. 3, mod medlemsstater, der ikke på korrekt vis havde
gennemført liberaliseringsdirektiverne eller ikke havde anmeldt deres gennemførelsesforanstaltninger.
Kommissionen indledte blandt andet en procedure mod Luxembourg vedrørende transitrettigheder, som
mundede ud i, at sagen blev forelagt for Domstolen i februar. Luxembourg blev kritiseret for ikke at have
fastsat klare regler, der sikrer operatørerne ikke-diskriminerende behandling i forbindelse med transitret-
tigheder.

122. Den 16. oktober gav Domstolen Kommissionen medhold i de procedurer, den havde indledt mod
Portugal og Grækenland. I dommen vedrørende Portugal bekræftede Domstolen, at »call back«-
tjenesterne ikke var taletelefoni i henhold til direktiv 90/388/EØF, og at den portugisiske regering derfor
med urette havde forbeholdt den etablerede operatør disse tjenester indtil liberaliseringen på telekommu-
nikationsområdet (82). I dommen mod Grækenland (83) bekræftede Domstolen, at i henhold til
ovennævnte direktiv kan adgangen til markedet for mobiltelekommunikation kun begrænses i mangel af
frekvenser. Når adgangen er betinget af, at der opnås en godkendelse, skal medlemsstaten sørge for, at
procedurerne for tildeling af licenser er gennemsigtige og offentlige og gennemføres på grundlag af
objektive kriterier og på en ikke-diskriminerende måde.

123. Den 6. december afsagde Domstolen en dom (84) i en strid mellem Kommissionen og Frankrig
angående den finansieringsordning for forsyningspligten, der har været gældende i Frankrig siden 1997.
Kommissionen indbragte denne sag for Domstolen i april 2000. Domstolen gav fuldt ud Kommissionen
medhold, idet den mente, at den franske ordning ikke overholdt de principper om proportionalitet,
objektivitet og gennemsigtighed, som er fastsat i direktiverne, og at Frankrig ligeledes havde overtrådt
sine forpligtelser med hensyn til udligning af taksterne.

124. For så vidt angår udligningen af telefonabonnementsafgiften, som fastsat i direktiv 96/19/EF,
fortsatte Kommissionen overtrædelsesproceduren mod Spanien med fremsendelse af en supplerende
begrundet udtalelse i juli. I denne begrundede udtalelse påpeges især den manglende sammenhæng
mellem taksterne for totalt ubundtet adgang til abonnentnettet, fastsat i december 2000, og ordningen
med prisloft, ændret i maj 2001, som fastholder en risiko for en »saksevirkning« indtil 2003, hvilket kan
bringe virkningerne af den ubundtede adgang i fare. Den 21. december forelagde Kommissionen sagen
for Domstolen (85).

3.4. Undersøgelse af sektoren for ubundtet adgang til abonnentnettet

125. I juli 2000 foreslog Kommissionen en ny forordning om ubundtet adgang til abonnentledninger,
som hurtigt blev godkendt (86) af Parlamentet og Rådet og trådte i kraft den 2. januar (87). Samtidig
indledte Generaldirektoratet for Konkurrence første fase af en sektorundersøgelse vedrørende lokalnettet
og skrev til de etablerede operatører for at undersøge adgangen til abonnentledningerne og udviklingen i
bredbåndstjenesterne via de etablerede operatørers abonnentnet. Bredbåndstelekommunikation benytter

¥82∂ Sag C-429/99.
¥83∂ Forenede sager C-396/99 og C-397/99.
¥84∂ Sag C-146/00.
¥85∂ Sag C-500/01.
¥86∂ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18.12.2000 (EFT L 336 af 30.12.2000).
¥87∂ »Ubundtet adgang« til abonnentnettet (eller »last mile«, dvs. det fysiske kredsløb mellem kundens ejendom og

teleoperatørens lokale central) indebærer, at alternative selskaber får ret til adgang til den etablerede operatørs lokale
netværk med henblik på at indføre konkurrence i dette segment af telenetværket, som hovedsageligt er i hænderne på
tidligere monopoler. En landsdækkende fordobling af disse netværk er normalt umulig.
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samme slutbrugerlinjer til at kanalisere større informationsmængder med nye teknikker og giver
mulighed for højhastighedsinternetadgang.

126. Denne undersøgelse blev gennemført i 2001 med spørgeskemaer, der blev udsendt til nye
markedsdeltagere i juli. Formålet med denne anden fase af undersøgelsen er at vurdere konkurrencesitu-
ationen vedrørende abonnentnettet seks måneder efter den nye forordnings ikrafttræden samt etablerede
operatørers eventuelle misbrug af dominerende stilling i strid med EF-traktatens artikel 82. Denne anden
fase skulle betyde, at Kommissionen i begyndelsen af 2002 kunne få en omfattende vurdering af
situationen med hensyn til ubundtet adgang til abonnentnettet i de 15 medlemsstater og de problemer,
som nye markedsdeltagere har med hensyn til at få adgang på rimelige og konkurrenceprægede vilkår.

3.5. Sektorundersøgelse vedrørende faste kredsløb

127. Første fase af undersøgelsen vedrørende faste kredsløb bestod af indsamling og analyse af
komparative markedsoplysninger for alle medlemsstaterne. I september 2000 fremlagde Kommissionen
de første resultater af undersøgelsen på en offentlig høring i Bruxelles. Der var blevet konstateret en
række konkurrencemæssige problemer, og Kommissionen besluttede at tage fat på dem, der havde en
tydelig fællesskabsdimension og grænseoverskridende karakter, og overlade de resterende til de nationale
myndigheder.

128. I november 2000 indledte Kommissionen fem ex officio-sager (88) med henblik på en nærmere
undersøgelse af konkurrencesituationen for internationale faste kredsløb i fem medlemsstater: Belgien,
Grækenland, Italien, Portugal og Spanien. Denne undersøgelse foretages i nært samarbejde med de
nationale konkurrencemyndigheder og de nationale tilsynsmyndigheder på teleområdet i disse
medlemsstater.

129. Eftersom resultaterne af den første sektorundersøgelse var af komparativ art og ikke ajourførte,
sendte Kommissionen en formel anmodning om informationer til de nationale myndigheder i disse fem
medlemsstater i 2001 og drøftede de relevante landespecifikke faktorer på bilaterale møder med disse
myndigheder. Det igangværende samarbejde med de nationale myndigheder kan sammenfattes som en
nærmere undersøgelse af de nationale etablerede operatørers konkurrencemæssige adfærd med hensyn til
tilrådighedsstillelse af faste kredsløb. På nuværende tidspunkt er Kommissionen ved at undersøge
påstande om, at de fem involverede operatørers priser på faste kredsløb er blevet reduceret, og overvejer
desuden andre relevante faktorer, nemlig rabatternes størrelse, rimelighed og gennemsigtighed, aftaler
om serviceniveau og kvaliteten i serviceparametrene.

3.6. Undersøgelse af roamingsektoren

130. Sektorundersøgelsen blev indledt i januar 2000 med indsamling af komparative oplysninger om
priser og omkostningsniveauer for alle mobiloperatører i EU med det formål at undersøge problemet med
roamingpriser, som ikke er gennemsigtige for forbrugerne, uelastiske og af en størrelse, der ikke står i
forhold til omkostningerne (89). Såvel engros- som detailmarkedet viste sig fortsat at være hovedsageligt
nationale markeder. Undersøgelsen viste koncentrationsgrader på over 90 % for de to etablerede
operatører på de fleste nationale engrosmarkeder for roamingtjenester og en klar mangel på
konkurrencepres i hele EU, især på engrosmarkedet.

¥88∂ Sag COMP/38.001, Faste kredsløb, Spanien; COMP/38.002, Faste kredsløb, Portugal; COMP/38.003, Faste kredsløb,
Italien; COMP/38.004, Faste kredsløb, Grækenland og COMP/38.005, Faste kredsløb, Belgien.

¥89∂ Roaming forekommer, når en mobiltelefonbruger foretager eller modtager opkald, mens vedkommende er på et andet
netværk end sit eget netværk.
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131. Som led i opfølgningen af sektorundersøgelsen indledte Kommissionens inspektører og
tjenestemænd fra forskellige nationale konkurrencemyndigheder den 11. juli samtidigt uanmeldte
kontrolbesøg hos ni europæiske mobiltelefonoperatører, som er beliggende i Det Forenede Kongerige og
Tyskland (90). De indsamlede data er i øjeblikket ved at blive analyseret med henblik på at fastslå, om der
er tilstrækkelige beviser til formelt at konstatere, at der er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne.
Desuden foregår der en samordning med de nationale konkurrence- og telemyndigheder med henblik på
konkurrencefremmende foranstaltninger på nationalt plan.

3.7. Individuelle sager behandlet efter artikel 81 og 82

3.7.1. Identrus

132. Den 31. juli godkendte Kommissionen forskellige aftaler mellem en række større europæiske og
ikke-europæiske banker om oprettelse af et globalt netværk (Identrus) til autentificering af elektroniske
signaturer og andre aspekter af e-handelstransaktioner (91). Kommissionen har konkluderet, at Identrus-
systemet ikke resulterer i nogen mærkbar begrænsning af konkurrencen. Det indebærer blandt andet
ingen risiko for markedsafskærmning, det vil blive udsat for et konkurrencepres fra konkurrerende
systemer, og deltagerne kan vælge at tilslutte sig andre lignende systemer. Kommissionens godkendelses-
beslutning illustrerer, hvilken betydning den tillægger udviklingen af konkurrenceprægede e-handelsre-
laterede markeder.

3.7.2. Intelsat

133. Den 1. juni udstedte Kommissionen negativattest i en administrativ skrivelse til Intelsat for
virksomhedens omstrukturering fra en mellemstatslig organisation til en kommerciel virksomhed.
Intelsat var oprettet som en statslig kooperativ virksomhed, der skulle tilvejebringe satellitkommu-
nikation på globalt plan før liberaliseringen på teleområdet. Efterhånden som telekommunikationsmar-
kederne har udviklet sig, og der er kommet andre satellitoperatører ind på markedet, er Intelsats struktur
blevet mindre hensigtsmæssig i såvel kommerciel som konkurrencemæssig henseende. Kommissionens
undersøgelse og analyse viste, at omstruktureringen ikke medførte nogen mærkbar konkurrencebe-
grænsning, idet det blev konstateret, at Intelsat ville udbyde aktier til offentligheden inden for to år efter
privatiseringen. Dette svarede til konklusionerne af tidligere sager vedrørende andre mellemstatslige
satellitorganisationer, nemlig den maritime satellitorganisation Inmarsat (92) og den europæiske satellitor-
ganisation Eutelsat (93).

3.7.3. Wanadoo

134. Den 19. december sendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Wanadoo Interactive, et
datterselskab af France Télécom med ansvar for tilvejebringelse af internetadgang (94). På nuværende
tidspunkt mener Kommissionen, at dette selskab har fastsat prisen på sine højhastigheds-
internetadgangstjenester via ADSL-teknologien under meromkostningerne (og ligeledes under de
variable omkostninger), hvilket kan udgøre misbrug af dominerende stilling. Dette eventuelle misbrug
foregik i hele 2001, på et kritisk tidspunkt under starten på bredbåndsadgangstjenester for det private
marked i Frankrig, til skade for Wanadoos konkurrenter.

¥90∂ Pressemeddelelse MEMO/01/262 af 11.7.2001.
¥91∂ Sag COMP/37.462 (EFT L 249 af 19.9.2001).
¥92∂ Pressemeddelelse IP/98/923 af 22.8.1998.
¥93∂ Pressemeddelelse IP/00/1360 af 27.11.2000.
¥94∂ Pressemeddelelse IP/01/1899 af 21.12.2001.
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4. Transport

4.1. Lufttransport

135. Kommissionen undersøgte en række luftfartsalliancer i løbet af 2001. Generelt set er
Kommissionen af den opfattelse, at alliancer mellem luftfartsselskaber er til fordel for passagererne, da
de medfører en udvidelse af rutenettene og øger effektiviteten. Alliancer kan imidlertid også begrænse
konkurrencen på individuelle ruter, og der kan ofte være behov for at modvirke dette.

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS (95)

136. Den 1. marts 2000 anmeldte BMI British Midland International, Lufthansa og SAS en joint
venture-aftale, hvorefter de aftalte at koordinere deres flyvninger inden for EØS til og fra London
Heathrow Airport og Manchester International Airport. Kommissionen undersøgte denne aftale i nært
samarbejde med de britiske konkurrencemyndigheder. Efter at parterne havde afgivet en række tilsagn,
meddelte Europa-Kommissionen den 12. juni 2001 parterne, at de fik en seks års fritagelse for deres joint
venture-aftale, jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3975/87.

137. Joint venture-aftalen giver Lufthansa eneret til flyvninger på næsten alle ruter mellem London og
Manchester på den ene side og tyske lufthavne på den anden side. På samme måde får SAS eneret til
trafikken mellem London/Manchester og skandinaviske lande. Denne begrænsning blev anset for at være
problematisk for London-Frankfurt-markedet, som med 2,1 mio. O&D-passagerer (point of origin/point
of destination) i 1999 er et af de travleste i Europa. Kommissionen konkluderede, at British Midlands
tilbagetrækning fra ruten London-Frankfurt repræsenterer en mærkbar begrænsning af konkurrencen på
såvel markedet for ikke-tidsfølsomme (fritids-) passagerer som for tidsfølsomme (erhvervs-) kunder.

138. I sin analyse efter artikel 81, stk. 3, nåede Kommissionen til den konklusion, at med hensyn til
effektivitetsgevinster og konkurrence er den samlede virkning af aftalen positiv. Den medfører en
omorganisering og udvidelse af parternes eksisterende net, giver Lufthansa og SAS mulighed for at
konkurrere om indenrigstrafikken i Det Forenede Kongerige samt om trafikken mellem Det Forenede
Kongerige og Irland og for at transportere passagerer fra ethvert punkt i STAR-nettet til regionale
destinationer i Det Forenede Kongerige. Den medfører endvidere en forøgelse af konkurrencen. Takket
være aftalen kunne British Midland begynde at tilbyde nye flyvninger mellem London og Barcelona,
Lissabon, Madrid, Milano og Rom.

139. Som reaktion på Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder afgav parterne en række
tilsagn, herunder at stille slots til rådighed i lufthavnen i Frankfurt, hvilket skulle give den nye markeds-
deltager mulighed for at foretage fire daglige flyvninger. Kommissionen gennemførte en markedstest for
at sikre sig, at disse slots rent faktisk ville blive benyttet af konkurrenter.

140. Kommissionen undersøgte også samarbejdet mellem Austrian Airlines og Lufthansa. Den 14.
december 2001 offentliggjorde den en meddelelse på grundlag af artikel 16 i forordning (EØF) nr.
3975/87 (96), hvori den meddelte, at den havde til hensigt at fritage samarbejdet på grundlag af parternes
tilsagn.

141. Kommissionen fortsatte endvidere sine undersøgelser af de transatlantiske alliancer mellem
henholdsvis Lufthansa/United og KLM/Northwest. I nært samarbejde med de britiske forbrugermyn-

¥95∂ Sag COMP/37.812, meddelelse af 14.3.2001 (EFT C 83 af 14.3.2001).
¥96∂ EFT C 356 af 14.12.2001, s. 5.
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digheder indledte den også en ny undersøgelse af den foreslåede transatlantiske alliance mellem BA og
AA. Der forventes at blive truffet beslutninger om alle disse alliancer i 2002.

4.1.2. SAS/Mærsk Air (97)

142. Se afsnit I.B.1.1.

4.1.3. IATA-konsultationer om fragttakster

143. IATA-konferencerne om fragttakster er et forum, hvor flyselskaberne mødes for at fastsætte
takster for fragttransport.

144. Indtil juni 1997 var dette system omfattet af en gruppefritagelse efter Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1617/93 (98), som effektivt satte de europæiske luftfartsselskaber i stand til at aftale takster for
fragttransport inden for EØS. Denne gruppefritagelse blev trukket tilbage ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1523/96 af 24. juli 1996. Kommissionens hovedbegrundelse for at trække gruppefri-
tagelsen tilbage var, at de takster, der var fastsat af konferencerne om fragttakster, så ud til at være meget
højere end markedsraterne, og at systemet ikke længere syntes at være af afgørende betydning for, at
interlining (99) fungerer inden for EØS.

145. Efter tilbagetrækningen af gruppefritagelsen anmeldte IATA systemet og ansøgte om en
individuel fritagelse (100). IATA’s vigtigste argument til fordel for takstkonferencerne var, at de tjener til at
fremme interlining af fragt. De fragttakster, der fastsættes af takstkonferencerne, benyttes nemlig i
engrosleddet til at beregne det enkelte flyselskabs aflønning for deltagelse i en interline-ekspedition.

146. I en klagepunktsmeddelelse til IATA i maj 2001 indtog Kommissionen den foreløbige holdning,
at IATA’s konferencer om fragttakster faldt ind under EF-traktatens artikel 81, stk. 1. I sin analyse efter
artikel 81, stk. 3, accepterede Kommissionen, at konferencer om fragttakster fremmede mulighederne for
et omfattende system for interlining inden for EØS. Den mente imidlertid, at det ikke var lykkedes IATA
at påvise, at dette restriktive system stadig var absolut nødvendigt for at stille effektive interlining-
tjenester til rådighed for kunderne inden for EØS.

147. Efter klagepunktsmeddelelsen accepterede IATA at standse den fælles fastsættelse af fragtrater
inden for EØS. Helt konkret betyder det, at fra begyndelsen af 2002 skulle de fragtrater, der var fastsat i
fællesskab af takstkonferencerne, afløses af fragtrater fastsat individuelt af hvert enkelt flyselskab.

148. Som følge heraf besluttede Kommissionen at afslutte denne sag. Kommissionen sendte også
IATA en administrativ skrivelse vedrørende en række andre administrative og tekniske løsninger i
fragtsektoren, som fremmer interlining og tydeligt adskiller sig fra fastsættelse af fragtrater.

4.1.4. IATA-konferencer om passagertakster

149. Luftfartsselskaberne inden for EU er omfattet af en gruppefritagelse, der tillader dem at
konsultere hinanden om passagertakster på ruteflyvninger, så længe disse takster angår interlining

¥97∂ Kommissionens beslutning af 18.7.2001 i sag COMP/37.444, SAS/Mærsk Air (EFT L 265 af 5.10.2001).
¥98∂ EFT L 155 af 26.6.1993.
¥99∂ Der er tale om interlining, når fragten på en del af eller hele rejsen transporteres af et andet luftfartsselskab end det

selskab, som kunden har indgået kontrakt med.
¥100∂ Sag COMP/36.563.
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(Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93). Der er tale om interlining, når en passager på en del af
eller hele rejsen transporteres af et andet flyselskab end det, som han bestilte billetten hos.

150. I praksis gælder fritagelsen for konsultationer om passagertakster for kun en enkelt organisations
aktiviteter — International Air Transport Association (IATA). IATA organiserer konferencer om
passagertakster, som mødes flere gange om året for at fastsætte interliningtakster for alle regioner i
verden. Alle nationale luftfartsselskaber i EØS og en række regionale luftfartsselskaber deltager i den
takstkonference, der dækker Europa. Ethvert luftfartsselskab, som er medlem af passagertakstkonfe-
rencerne, kan interline med ethvert andet til de rater, der fastsættes på disse konferencer. Både business-
og full economy-rater aftales for alle bypar i EØS for et år ad gangen. For visse bypar aftales der også
APEX- og andre rabatrater. Disse rater anvendes sammen med et vægtningssystem, kendt under navnet
Multilateral Prorate Agreement, til at afgøre, hvor meget et luftfartsselskab skal modtage for at
transportere en interliningpassager på et givet rejsesegment.

151. I februar 2001 offentliggjorde Generaldirektoratet for Konkurrence et høringsdokument, hvori
der efterlyses synspunkter om, hvorvidt IATA’s passagertakstkonferencer fortsat bør være fritaget. I juni
2001 forlængede Kommissionen den gældende gruppefritagelse for passagertakstkonferencer med et år,
mens den overvejede sin fremtidige holdning. Takstkonferencerne udgør en klar konkurrencebe-
grænsning, idet de indebærer prisfastsættelse, men de sikrer også forbrugerne en fordel ved at give dem
mulighed for at købe en enkelt gennemgående billet til rejser, der involverer forskellige luftfartsselskaber.
Høringsdokumentet gik ud fra den antagelse, at interlining medfører både økonomiske fordele og fordele
for forbrugerne, og rejste det spørgsmål, om konkurrencebegrænsningerne i forbindelse med passager-
takstkonferencerne er nødvendige for at sikre disse fordele.

4.2. Søtransport

152. Der skete i 2001 en betydelig udvikling i konkurrencepolitikken vedrørende linjerederier, såvel
inden for EU som på internationalt plan.

4.2.1. Revideret TACA

153. Den 29. november 2001 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse, hvori den oplyste, at den
havde til hensigt at fritage de maritime aspekter af den reviderede Trans-Atlantic Conference Agreement
(»den reviderede TACA«), og gav tredjeparter 30 dage til at fremsætte deres bemærkninger. Dette følger
efter Kommissionens beslutning i august 1999 om ikke at modsætte sig indenlandsaspekterne af aftalen,
samtidig med at den rejste alvorlig tvivl om de maritime aspekter.

154. I perioden siden august 1999 har Kommissionens undersøgelser hovedsageligt været koncentreret
om at kontrollere, at bestemmelserne for udveksling af informationer mellem medlemmer af konferencen
ikke er til skade for fortroligheden af de individuelle tjenesteaftaler, der er indgået mellem de enkelte
transportselskaber og rederier. Fri og almindelig adgang til sådanne aftaler er efter Kommissionens
opfattelse et afgørende element, når det drejer sig om at sikre, at medlemmerne af den reviderede TACA
fortsat udsættes for en effektiv konkurrence. I forbindelse med bedømmelsen af, hvorvidt dette rent
faktisk er tilfældet, har Kommissionen taget hensyn til en rapport fra United States Federal Maritime
Commission om virkningen af US Ocean Shipping Reform Act, hvorefter højst ca. 10 % af al fragt, der
transporteres af medlemmerne af den reviderede TACA, i øjeblikket transporteres i henhold til konferen-
cetaksten. De resterende 90 % transporteres i henhold til serviceaftaler.

155. Som svar på Kommissionens bekymringer har TACA-parterne foretaget en række vigtige
ændringer i konferencearrangementerne vedrørende udveksling af informationer og afgivet visse tilsagn.
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I afventning af kommentarer fra tredjeparter har Kommissionen indtaget det foreløbige standpunkt, at
disse ændringer og tilsagn sammen med de tydelige tegn på en omfattende intern og ekstern konkurrence
er tilstrækkelige til at fjerne den alvorlige tvivl, der blev givet udtryk for i august 1999.

156. Den reviderede TACA-sag har også tjent til at sætte fokus på spørgsmålet om kapacitetsstyring.
Konferenceaftalen indeholder en generel bestemmelse, der bygger på artikel 3, litra d), i Rådets
forordning (EØF) nr. 4056/86, som tillader en konference at regulere den kapacitet, der tilbydes af hvert
af medlemmerne. Den reviderede TACA benyttede denne mulighed i lavsæsonen omkring jul og nytår
2000/2001. Kapacitetsprogrammet, som dækkede en periode på fem uger, og som blev anmeldt til
Kommissionen, gav sidstnævnte mulighed for at afklare sin holdning til anvendelsesområdet for artikel 3,
litra d). Således mente Kommissionen blandt andet, at et kapacitetsstyringsprogram for konferencen ikke
kunne anvendes som et instrument til at skabe en kunstig højsæson, og at kapacitetsinddragelse ikke
kunne kombineres med en stigning i konferencetaksten. Parterne i den reviderede TACA forpligtede sig
til at overholde disse retningslinjer.

157. Anvendelsesområdet for artikel 3, litra d), blev også behandlet i en sag omfattende Far Eastern
Freight Conference (FEFC). I oktober 2001 besluttede FEFC-parterne at gennemføre en seks måneders
samordnet skibsinddragelsesordning. Formålet med ordningen var at tackle de samlede virkninger af et
dramatisk fald i efterspørgslen i handelen mellem Europa og Fjernøsten og indførelsen af betydelige
mængder ny kapacitet. I en advarselsskrivelse til parterne anførte Kommissionen, at den mente, at FEFC-
programmerne ikke var omfattet af artikel 3, litra d), som fortolket af Kommissionen i dens TAA- (101)
og EATA-beslutninger (102). Efter Kommissionens opfattelse havde programmet især ikke den tilladte
målsætning at tackle en kortsigtet svingning i efterspørgslen. Programmet ville heller ikke kunne få en
individuel fritagelse, idet en eventuel fordel for transportbrugerne ville blive mere end opvejet af
programmets negative virkning for brugernes omkostninger. Som reaktion på advarselsskrivelsen bragte
medlemmerne af FEFC omgående deres samordnede inddragelsesordning til ophør.

4.2.2. Konsortier

158. Kommissionen godkendte to konsortieaftaler i 2001 (103), hvilket bekræfter, at operationelle
aftaler af denne karakter normalt bidrager til en mere rationel organisering af søtransporttjenester,
samtidig med at de giver transportbrugerne store fordele.

4.2.3. OECD-rapport om linjeskibsfart

159. Internationalt set var årets vigtigste begivenhed utvivlsomt offentliggørelsen af et udkast til
OECD-rapport om konkurrencepolitikken i forbindelse med linjeskibsfart. Rapporten, som blev drøftet
på en OECD-workshop i december 2001, sætter spørgsmålstegn ved berettigelsen af at fastholde
immunitet eller fritagelse for linjerederiernes kollektive prisfastsættelsesaktiviteter og anbefaler, at
medlemslandene tager deres gældende lovgivning på dette område op til fornyet overvejelse.
Kommissionen hilser rapporten velkommen som et vigtigt indlæg i debatten og vil se nærmere på
konsekvenserne for EU’s linjeskibsfartslovgivning.

¥101∂ Kommissionens beslutning af 19.10.1994, sag IV/34.446, Trans-Atlantic Agreement (EFT L 376 af 31.12.1994).
¥102∂ Kommissionens beslutning af 30.4.1999, sag IV/34.250, Europe-Asia Trades Agreement (EFT L 193 af 26.7.1999).
¥103∂ Sag COMP/37.982, Grand Alliance/Americana Consortium, og sag COMP/38.021, Europe to Caribbean Consortium.
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4.2.4. P&O/Stena

160. I sektoren for kystnær skibsfart var højdepunktet i 2001 Kommissionens beslutning om at forny
fritagelsen for P&O og Stena Lines’ joint venture om færgesejlads på Kanalen. Den oprindelige treårige
fritagelse blev givet den 26. januar 1999, og parterne ansøgte om forlængelse den 22. december 2000.
Under Kommissionens undersøgelse blev det blandt andet konstateret, at markedets karakteristika var af
en sådan art, at de vigtigste operatører på markedet kunne forventes at konkurrere med hinanden, og at de
prisstigninger, der havde fundet sted, kunne forklares ved andre omstændigheder end joint venturets
eksistens. Kommissionen konkluderede derfor, at der ikke var nogen grund til at modsætte sig en
yderligere automatisk fritagelse i seks år, som er standardperioden i henhold til de relevante søtrans-
portregler. Joint venturet anses derfor for fritaget indtil den 7. marts 2007.

4.3. Jernbaner

161. I februar vedtog Rådet og Parlamentet endelig de tre direktiver, der udgør jernbanepakken (104).
Pakken tildeler adgangsrettigheder til alle typer international jernbanegodstransport via et nærmere
bestemt transeuropæisk jernbanegodsnet indtil 2008 og i hele EU’s net derefter. Pakken omfatter også
udstedelse af EU-licens til jernbaneselskaber, detaljerede regler for opkrævning af infrastrukturafgifter,
tildeling af kanaler og sikkerhedscertificering samt et krav om, at der skal oprettes et uafhængigt
tilsynsorgan på nationalt plan, som skal føre tilsyn med opkrævnings-/tildelingsprocessen og behandle
klager.

162. I juni indledte Kommissionen den formelle procedure mod Ferrovie dello Stato (FS) i en sag
vedrørende markedsadgang (105). I sin klagepunktsmeddelelse anførte Kommissionen, at det forhold, at FS
gentagne gange og gennem lang tid havde nægtet at give adgang til GVG, et mindre tysk jernbane-
selskab, udgjorde misbrug af en dominerende stilling.

163. I oktober advarede Kommissionen Deutsche Bahn (DB) mod at diskriminere mod et privat
selskab (106). I den nævnte anden sag, der omfattede GVG, anførte Kommissionen i sin klagepunktsmed-
delelse, at DB havde misbrugt sin dominerende stilling på tre måder. For det første diskriminerede DB i
sine afgifter for trækkraft. For det andet nægtede DB derefter helt at stille trækkraft til rådighed. Og for
det tredje indførte DB et krav om, at GVG skulle benytte DB-personale.

164. I mellemtiden har Kommissionen bekendtgjort i hvidbogen Den europæiske transportpolitik frem
til 2010: De svære valg (107), at den har til hensigt at fremsætte yderligere lovforslag om liberalisering af
markedsadgangen gennem åbning af de nationale godsmarkeder for cabotage og derved fuldende det
indre marked i jernbanegodssektoren.

¥104∂ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26.2.2001 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om
udvikling af Fællesskabets jernbaner.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF af 26.2.2001 om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse
af licenser til jernbanevirksomheder.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26.2.2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og
opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EFT L 75 af 15.3.2001).

¥105∂ Sag COMP/37.685.
¥106∂ Pressemeddelelse IP/01/1415 af 15.10.2001.
¥107∂ KOM(2001) 370 endelig af 12.9.2001.
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5. Medier

5.1. Sportsudsendelser

5.1.1. UEFA’s tv-senderegler

165. Adgangen til tv-transmissionsmarkedet, særlig markederne for betalings-tv og pay per view, ser
ud til at være stærkt afhængig af adgangen til de bedste senderettigheder og den bedste teknologi. I det
seneste år er muligheden for, at sportsrettighederne kan afskærme tv-transmissionsmarkederne, blevet
undersøgt i flere sager. I for eksempel beslutningen om UEFA’s tv-senderegler (108) forhindrede de
ændringer, der begrænser de tidspunkter, hvor tv-selskaberne hindres i at transmittere fodbold fra et
bestemt land, at reglerne havde nogen mærkbar indvirkning på transmissionsmarkederne. De UEFA-
regler om udsendelse af sportsbegivenheder, der oprindelig blev forelagt for Kommissionen, var meget
komplicerede og havde en meget stor rækkevidde. Det var forbudt at udsende fodboldkampe i hele
weekenden. Efter Kommissionens indgriben har UEFA forenklet sine regler og omhyggeligt begrænset
antallet af blokerede tidsperioder. Fra sæsonen 2000/2001 tillader de nye UEFA-regler kun de nationale
sammenslutninger at forbyde udsendelse af sportsbegivenheder på deres områder i 2â time enten om
lørdagen eller om søndagen på det tidspunkt, hvor de vigtigste nationale kampe spilles. På samme måde
skulle adskillelsen af FIA’s regulerende og kommercielle funktioner, særlig den reducerede varighed af
kontrakter om udsendelse af Formel 1, forhindre, at disse transmissionsaftaler forstyrrer de nationale
transmissionsmarkeder for gratis- og betalings-tv (109). Der vil blive holdt øje med sektoren, især med
hensyn til udviklingen i de efterfølgende led på transmissionsmarkederne.

5.1.2. UEFA’s Champions League

166. Kommissionen er også begyndt at undersøge, hvordan rettigheder sælges, snarere end de
betingelser, hvorpå de sælges. Den har udsendt en klagepunktsmeddelelse mod UEFA med hensyn til det
kollektive salg af transmissionsrettigheder til de senere faser af UEFA’s Champions League. Det
kollektive salg af disse rettigheder på eksklusivt grundlag risikerer at begrænse udbuddet af sådanne
rettigheder, hvorved transmissionen af fodbold i de efterfølgende led på transmissionsmarkederne
begrænses; det eksklusive salg af disse rettigheder risikerer at fordreje konkurrencen på disse markeder.

5.2. Andre spørgsmål

5.2.1. Ophavsretsorganisationer

167. Ophavsretsorganisationernes forvaltning af rettigheder er traditionelt blevet udført af nationale
ophavsretsorganisationer, som har haft monopolstillinger på de nationale markeder. Udviklingen af
internettet rejser tvivl om denne situation, idet en tjeneste, der stilles til rådighed via internettet teoretisk
set er tilgængelig overalt i verden. Ophavsretsorganisationerne er derfor begyndt at undersøge, hvordan
rettigheder skal forvaltes i dette grænseløse miljø. Kommissionen offentliggjorde i august en meddelelse
efter artikel 19, stk. 3, med hensyn til en aftale mellem ophavsretsorganisationer om forvaltning af
rettigheder til samtidig transmission via traditionelle transmissionsmidler og via internettet. Denne aftale
skulle ikke ændre den enkelte ophavsretsorganisations monopolstilling med hensyn til dens nationale
udbud, men skulle medføre konkurrence mellem ophavsretsorganisationer om tilvejebringelse af en
global licens til brugerne i det efterfølgende markedsled.

¥108∂ EFT L 171 af 26.6.2001, s. 12.
¥109∂ Pressemeddelelse IP/01/1523 af 30.10.2001.
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5.2.2. Cd’er/dvd’er

168. Der blev undersøgt en række vertikale problemer i relation til distribution af og prisfastsættelse
på cd’er, hvor Kommissionen fandt tegn på begrænsede fastprissystemer — som hurtigt blev bragt til
ophør efter Kommissionens undersøgelse.

169. Kommissionen er også begyndt at se på en potentielt vigtig sag for forbrugerne, som kan
indeholde både horisontale og vertikale begrænsninger — det regionale kodningssystem for dvd’er. I
dette tilfælde undersøger Kommissionen den horisontale aftale om dvd-standarden, som omfatter
regionskodningssystemet, sammen med vertikale aftaler om udstedelse af licens vedrørende den
teknologi og knowhow, der er nødvendig for at anvende denne standard.

6. Salg af biler

170. I sektoren for bilsalg koncentrerede Kommissionen i 2001 sin indsats om:

— fortsættelsen af evalueringen af forordning (EF) nr. 1475/95 (110) efter den evalueringsrapport,
Kommissionen vedtog den 15. november 2000 (111)

— de indledende overvejelser om, hvorvidt der skal vedtages et særligt regelsæt for bildistribution, når
forordning (EF) nr. 1475/95 udløber i september 2002

— kontrollen med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1475/95 samt vedtagelse af bl.a. to beslutninger
om overtrædelser, der medførte bøder.

6.1. Udformning af et nyt særligt regelsæt for bilsalg

171. Frem til 30. september 2002 gælder der i medfør af forordning (EF) nr. 1475/95, der udløber på
denne dato, en undtagelse fra forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, for så vidt angår aftaler om
eneforhandling og selektivt salg af motorkøretøjer med flere end tre hjul, hvorved producenterne tildeler
forhandlere et eneforhandlingsområde; de autoriserede forhandlere kan sælge køretøjerne til enten
slutbrugerne eller til mellemforhandlere og til andre autoriserede forhandlere, som producenten har
godkendt.

172. I evalueringsberetningen konkluderedes det, at de forventede mål for forordning (EF) nr. 1475/95 kun
delvis var blevet nået, og at de forudsætninger, der lå til grund for forordningen, ikke længere var helt gyldige.

173. Inden Kommissionen træffer beslutning om, hvilket regelsæt der bedst kan løse de problemer i
forbindelse med bilsalg, der blev indkredset i beretningen om evaluering af gruppefritagelsesfor-
ordningen, har den iværksat en undersøgelse med henblik på at indkredse og måle de økonomiske
virkninger for alle berørte parter af fem mulige retlige situationer (112). Der er udelukkende tale om en
rådgivende undersøgelse, der ikke indeholder henstillinger vedrørende de fremtidige regler.

¥110∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28.6.1995 om anvendelse af traktatens artikel 85 (nu artikel 81), stk. 3, på
kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT L 145 af 29.6.1995).

¥111∂ Beretning om vurderingen af forordning (EF) nr. 1475/95 om anvendelse af traktatens artikel 85 (nu artikel 81), stk. 3, på
kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (KOM(2000) 743 endelig af 15.11.2000). Se desuden
XXX Beretning om Konkurrencepolitikken 2000, nr. 112-115.

¥112∂ Nærmere oplysninger om formålet med denne undersøgelse fås på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence
(http: //europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution). Undersøgelsen blev udført af konsulentvirksomheden
Andersen efter en offentlig indkaldelse af tilbud. Resultaterne af undersøgelsen kan ses på førnævnte websted.
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174. I undersøgelsen af de økonomiske virkninger analyseres virkningerne for konkurrencen mellem
bilmærkerne og virkningerne for konkurrencen på markedet for eftersalgsservice. Disse virkninger er
blevet analyseret for at indkredse virkningerne for producenterne, deres officielle distributionsnet, de
autoriserede leverandører af eftersalgsservice, uafhængige bilreparatører, forbrugerne og producenterne
af reservedele og diagnosticeringssystemer.

175. Ud over de fem mulige retlige situationer er der blevet set nærmere på en række specifikke
spørgsmål, der som sådan betragtes som variabler, der vil kunne indvirke på hver af de retlige situationer,
samt i forbindelse med hvert af de fem situationer (f.eks. det forhold, at flere bilmærker sælges det
samme sted, og forbindelsen mellem salg og eftersalgsservice).

176. Parallelt hermed blev der bestilt en undersøgelse vedrørende forbrugernes forventninger for at
indkredse deres holdning til det nuværende bildistributionssystem og mulige alternativer fremover (113).
Disse to undersøgelser kompletterer Kommissionens evaluering af gruppefritagelsesforordningen.
Herudover blev der i 2000 udarbejdet to undersøgelser om forbindelsen mellem salg af nye biler og
eftersalgsservice og prisdifferentiering i Fællesskabet (114). Alle undersøgelserne indeholder nyttige
oplysninger til brug ved fastlæggelsen af en fremtidig bildistributionsordning.

177. Efter at Kommissionen har analyseret konklusionerne af de bestilte undersøgelser, vil den i
begyndelsen af 2002 fremsætte et forslag til den fremtidige bildistributionsordning, der skal træde i kraft
fra september 2002. Kommissionen vil selvfølgelig tage alle foreliggende informationskilder i
betragtning (115).

6.2. Generel evaluering af anvendelsen af gruppefritagelsesforordningen 
i forbindelse med priserne på nye biler

178. Hvert år sammenligner Kommissionen priserne ekskl. afgifter på nye biler i Fællesskabet (116).
Denne sammenligning foretages to gange om året (i maj og november) på grundlag af den af
producenterne anbefalede pris for hvert land i Fællesskabet.

179. Situationen pr. 1. maj 2001 viser, at som i november 2000 og til trods for det britiske punds
svækkelse i forhold til euroen var priserne stadig højere i Det Forenede Kongerige end i euroområdet,
selv om de var faldet eller uændrede. Tyskland og Østrig er fortsat de dyreste lande i euroområdet.
Kommissionen konstaterede igen, at den gennemsnitlige prisforskel i euroområdet var noget højere end
20 % i de billigste segmenter (A til D), samtidig med at det store antal modeller i segment B til D normalt
skulle være et tegn på en stærk konkurrence. Generelt er priserne ekskl. afgifter på nye biler lavest på
markederne i Grækenland, Finland, Spanien, Nederlandene og Danmark (117).

¥113∂ Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution,
Dr. Lademann & Partner, kan ses på følgende websted: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution

¥114∂ Disse to undersøgelser kan ses på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence (http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/). The Natural Link between Sales and Service (Autopolis) og Car Price Differentials in the
European Union: An Economic Analysis (Hans Degryse og Frank Verboven — KU Leuven og CEPR). Se XXX Beretning
om Konkurrencepolitikken 2000, nr. 113.

¥115∂ Blandt andet en undersøgelse bestilt af Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter (ACEA), der også vedrører de
økonomiske virkninger af alternative distributionssystemer. 

¥116∂ Dette kræves i medfør af artikel 11 i gruppefritagelsesforordningen.
¥117∂ Pressemeddelelse IP/01/227 af 19.2.2001 og IP/01/1051 af 23.7.2001.
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180. Disse prisforskelle er meget større end de grænser, der er fastsat i meddelelsen vedrørende
forordning (EØF) nr. 123/85 (118), dvs. 12 % (119). Denne meddelelse, hvori bestemte spørgsmål
vedrørende forordning (EF) nr. 1475/95, navnlig prisforskelle, præciseres, er stadig gældende. Ved større
forskelle kan Kommissionen lade fordelen ved fritagelsen bortfalde, hvis prisforskellene skyldes
forpligtelser, der er undtaget fra forordning (EF) nr. 1475/95 (120).

181. Disse store prisforskelle forklarer, hvorfor en række forbrugere fortsat køber deres bil i andre
lande i Fællesskabet, ikke uden visse problemer, som det konstante antal forbrugere, der klager til
Kommissionen, viser; oftest vedrører klagerne alt for lange leveringsfrister.

6.3. Anvendelsen af gruppefritagelsesforordningen i 2001

182. Kommissionen vedtog i 2001 to beslutninger om overtrædelse med bødepålæg til de to
bilproducenter Volkswagen og DaimlerChrysler. Den godkendte Porsches nye distributionssystem.

6.3.1. Volkswagen (121)

183. Kommissionen vedtog en beslutning om at pålægge Volkswagen en bøde på 30,96 mio. EUR på
grund af bindende videresalgspris i Tyskland på den nye VW Passat. Volkswagen havde i 1996 og 1997
sendt et cirkulære til sine tyske forhandlere om ikke at sælge denne model til under de priser, der var
anført på listen over anbefalede priser. I modsætning til den tidligere beslutning mod Volkswagen
vedrører denne anden beslutning ikke foranstaltninger med henblik på at forhindre salg på tværs af
grænserne. Bindende videresalgspriser udgør imidlertid en alvorlig begrænsning. Dette er den første
beslutning vedrørende bindende videresalgspriser i bilsektoren.

6.3.2. DaimlerChrysler (122)

184. Efter at Kommissionen havde modtaget klager fra forbrugere, indledte den på eget initiativ en
procedure mod DaimlerChrysler. Den 10. oktober vedtog Kommissionen en beslutning om at pålægge
DaimlerChrysler en bøde på 71 825 mio. EUR for adskillige overtrædelser af EF-traktatens artikel 81.
Den første overtrædelse vedrører de forhindringer for parallelhandel i Tyskland, som DaimlerChrysler
og medlemmerne af dets distributionsnet i Tyskland enedes om. Artikel 81 finder anvendelse på disse
begrænsninger mellem DaimlerChrysler og dets tyske agenter, fordi sidstnævnte løber en betydelig
handelsmæssig risiko i forbindelse med deres aktivitet (123). Den anden overtrædelse vedrører
begrænsningen i salget til uafhængige leasingvirksomheder i Tyskland og Spanien. Endelig indgik
DaimlerChrysler en aftale om prisfastsættelse i Belgien, der havde til formål at mindske de rabatter,
der blev ydet til forbrugerne.

¥118∂ Kommissionens meddelelse om forordning (EØF) nr. 123/85 af 12.12.1984 om anvendelse af traktatens artikel 85 (nu
artikel 81), stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, kapitel II.1 (EFT C 17 af 18.1.1985).

¥119∂ Forskellen kan dog overstige de 12 % med seks procentpoint i en periode på under et år eller for en beskeden andel af
bilerne.

¥120∂ Jf. forordningens artikel 8 og betragtning nr. 31.
¥121∂ Sag COMP/36.693, Volkswagen, Kommissionens beslutning af 29.6.2001 (EFT L 262 af 2.10.2001).
¥122∂ Sag COMP/36.264, DaimlerChrysler, pressemeddelelse IP/01/1394 af 10.10.2001.
¥123∂ I henhold til retningslinjerne for vertikale begrænsninger (EFT C 291 af 13.10.2000, s. 1) er det eneste relevante kriterium

for at afgøre, hvorvidt artikel 81, stk. 1, finder anvendelse på handelsrepræsentanter, om agenten løber en risiko i
forbindelse med sit salg af varer eller tjenesteydelser. I dette tilfælde blev rabatter, som agenterne ydede, taget af deres
provision, agenterne havde ansvaret for så vidt angik transporten, og de købte også deres prøvebiler — en betydelig
procentdel af det samlede antal solgte biler — og finansierede reservedelslageret. Kontrakten forpligtede dem til at
forestå et garantisystem (uden at de fuldt ud blev refunderet) og levere eftersalgsydelser på egen risiko.
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6.3.3. Porsches distributionssystem

185. Efter anmeldelsen af Porsches nye distributionsaftaler (124) drog Kommissionen den konklusion,
at aftalerne kan fritages efter forordning (EF) nr. 1475/95, efter at Porsche havde foretaget visse
ændringer, hovedsageligt at der for at fastsætte salgsmål skal tages hensyn til alt salg uanset køberens
bopæl, og at Porsche-forhandlerne har lov til at sælge online, hvis der er forbrugere, der ønsker at købe
over internettet. Sagen blev følgelig afsluttet med en administrativ skrivelse.

¥124∂ Sag COMP/37.886, Porsche.

Boks 4: Grønt lys til Covisint — B2B-bilmarked (1)

Indledning

I august 2001 godkendte (2) Kommissionen oprettelsen af Covisint, et joint venture business-to-
business (B2B) marked, der blev anmeldt tidligere på året. Covisint blev dannet af de største
bilfabrikanter, Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Renault og Nissan. En sjette bilproducent,
PSA Peugeot Citroën, tilsluttede sig senere projektet.

Covisint er et elektronisk marked beregnet til at sikre bilindustriens indkøb, fælles produktud-
vikling og forvaltning af forsyningskæden og derved mindske omkostningerne og forbedre effekti-
viteten i forsyningskæden. Det er købers børs, der forvaltes af køberne, til forskel fra andre børser
som f.eks. SupplyOn, der er etableret af sælgere af komponenter. De bilproducenter, der har til
hensigt at købe over børsen (inkl. Covisints aktionærer), tegner sig for ca. 63 % af verdens
bilproduktion. De fleste større leverandører af bilkomponenter har også anført, at de er villige til at
bruge markedet.

Potentielle problemer

B2B-markeder som Covisint bliver stadig mere almindelige. De kan have stor indflydelse på,
hvorledes virksomheder inden for bestemte industrigrene handler, og forventes generelt at være
befordrende for konkurrencen. De forventes at skabe større gennemsigtighed og derved knytte
flere operatører sammen og integrere markederne, og de kan desuden øge markedseffektiviteten
ved at mindske omkostningerne til forskning og information og forbedre lagerkontrollen, hvilket i
sidste ende kan give slutbrugeren lavere priser.

Under bestemte omstændigheder kan de negative virkninger på konkurrencen imidlertid
overskygge fordelene, for så vidt angår markedseffektivitet.

(1) Sag COMP/38.064. Pressemeddelelse IP/01/1155 af 31.7.2001. EFT C 49 af 15.2.2001.
(2) Alle konkurrencemyndigheder, der har undersøgt Covisint, har også givet grønt lys til projektet. Efter

forhandlinger med repræsentanter for Covisint godkendte den amerikanske Federal Trade Commission (FTC)
ordningen på grundlag af de foreliggende oplysninger, selv om den forbeholdt sig ret til at genåbne proceduren,
hvis der skulle opstå problemer. Også det tyske Bundeskartellamt og de østrigske myndigheder godkendte
ordningen. De japanske myndigheder er ikke fremkommet med indsigelser mod projektet.
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6.4. Domstolens dom i sagen Asia Motor France SA (125)

186. Asia Motor France og andre virksomheder, der var knyttet hertil, importerede japanske biler i
Frankrig med henblik på salg. De klagede i 1985 og 1988 til Kommissionen over en påstået aftale mellem
fem importører af japanske biler (Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan), som dels skulle have
indgået en aftale med den franske regering for at begrænse salget af japanske biler til 3 % af det samlede
årlige bilsag, dels indbyrdes skulle have aftalt at dele denne kvote på 3 %, således at alle andre japanske
mærker end deres egne blev udelukket (126). Kommissionen afviste klagerne.

Udveksling af oplysninger

Dette vedrører brugernes muligheder for at udveksle eller finde frem til markedsfølsomme
oplysninger vedrørende f.eks. priser og mængder. Deres mulighed herfor vil sædvanligvis
afhænge af systemets udformning, navnlig brugernes mulighed for at få adgang til hinandens data.

Fælles køb/fælles salg

Som i den »virkelige« verden opstår problemet, hvis brugerne går sammen for at begrænse
konkurrencen i forhold til deres modparter. Dette problem behandles grundigt i retningslinjerne
for vertikale begrænsninger.

Undersøgelse og analyse

Covisint-projektet udgør ikke en fusion, eftersom de virksomheder, der har oprettet børsen, ikke
vil udøve fælles eller individuel kontrol over den nye virksomhed. Det var derfor EF-traktatens
artikel 81 og ikke fusionsforordningen, der fandt anvendelse på Covisint, som var den første store
B2B-børs, der blev undersøgt på denne måde. Da Covisint udgjorde et nyt fænomen, var der
mulighed for at anvende den som eksempel i forbindelse med behandlingen af lignende projekter.

Kommissionen konkluderede efter at have set nærmere på de anmeldte aftaler og de svar, der var
indkommet som følge af anmodningerne om oplysninger, at det anmeldte projekt på nuværende
tidspunkt ikke begrænser konkurrencen efter artikel 81, stk. 1, og sendte derfor parterne en
administrativ skrivelse. Aftalerne indeholder navnlig en række hensigtsmæssige bestemmelser for
at fjerne eventuelle konkurrencemæssige problemer af førnævnte slags (1). Det drejer sig om fælles
indkøb (mellem bilproducenter eller i forbindelse med bilspecifikke produkter), men også om
udveksling af fortrolige oplysninger, da aftalerne sikrer en passende databeskyttelse ved brug af
firewalls og sikkerhedsregler. Kommissionen bemærker også, at alle virksomheder i industrien
uden forskel har adgang til Covisint, som er baseret på åbne standarder og tillader både aktionærer
og andre brugere at være med i andre B2B-børser.

(1) Carlsberg-meddelelsen (EFT C 49 af 15.2.2001).

¥125∂ Sag C-1/01 P, Domstolens dom (Andet kammer) af 20.9.2001.
¥126∂ Sag COMP/33.014, Asia Motor.
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187. Domstolens dom af 20. september, der gav Kommissionen medhold, afsluttede definitivt denne
sag. Kommissionen var i sin gode ret til at afvise klagerne, eftersom de problemer, der blev fremhævet,
direkte skyldtes de offentlige myndigheders politik og ikke en aftale mellem virksomheder.

7. Finansielle tjenesteydelser

188. Det overordnede formål med at anvende konkurrencepolitikken på sektoren for finansielle
tjenesteydelser er at opnå mere konkurrencedygtige og effektive europæiske finansielle markeder. Dette
bidrager til forbrugernes velfærd og sikrer en dynamisk, videnbaseret europæisk økonomi med højere
økonomisk vækst.

189. Det finansielle system i EU integreres i stadig større omfang under indflydelse af globali-
seringen, de teknologiske fremskridt, indførelsen af euroen og den igangværende liberalisering af
markederne. Indførelsen af eurosedler og -mønter den 1. januar 2002 vil yderligere øge gennemsigtigheden
og styrke integrationsbestræbelserne i EU. Integrationen medfører større konkurrence på bestemte
markeder. Den øger desuden behovet for større agtpågivenhed i forbindelse med gennemførelsen af
konkurrencepolitikken og kontrollen med, at den overholdes, for derved at sikre, at de finansielle
markeder fortsat er åbne og konkurrencedygtige. Der er risiko for, at virksomhederne forsøger at beskytte
sig mod den øgede konkurrence ved at indgå konkurrencebegrænsende aftaler eller, hvis de indtager en
dominerende stilling, ved at udnytte deres styrke på markedet således, at det hindrer udviklingen af nye
og innovative virksomhedsinitiativer.

190. I 2001 blev der gjort store fremskridt i gennemførelsen og tydeliggørelsen af konkurrencepo-
litikken, for så vidt angår betalingssystemerne. Dette er af stor betydning i lyset af den kommende
indførelse af et fælles betalingsområde i EU. For så vidt angår den finansielle infrastruktur, er det
politiske mål at lette konkurrencen for derved at frigive markedskræfter til gavn for etableringen af mere
effektive infrastrukturer. Kommissionen er begyndt arbejdet med at sikre, at konkurrencepolitikken fuldt
ud overholdes i forbindelse med de såkaldte back office-operationer ved værdipapirtransaktioner. Hvor
effektive disse operationer, der i industrien benævnes clearing og afvikling, er, har stor indflydelse på de
europæiske kapitalmarkeders samlede effektivitet.

7.1. Konkurrence i clearing- og afviklingssektoren

191. Den 15. februar 2001 offentliggjorde Vismandsudvalget for Regulering af de Europæiske
Værdipapirmarkeder, hvis formand er Lamfalussy, sin endelige rapport. Vismandsudvalgets mandat blev
fastlagt af EU’s økonomi- og finansministre den 17. juli 2000 med henblik på at nå frem til et reelt
integreret europæisk finansielt marked.

192. I rapporten nævner Vismandsudvalget specifikt clearing- og afviklingssektoren. Det er overbevist
om, at det er nødvendigt med en yderligere omstrukturering af denne sektor i EU. Konsolideringen bør i
høj grad overlades til den private sektor. Vismandsudvalget gør dog opmærksom på, at dette ikke betyder,
at myndighederne ikke skal spille en rolle. Det offentliges politik bør navnlig fokusere på konkurrence-
mæssige emner og fjerne alle former for hindringer, der besværliggør konsolideringen. Visdomsudvalget
finder klart, at blandt de væsentligste emner, det offentlige bør tage op, er konkurrencemæssige emner
som åben og ikke-diskriminerende adgang og eksklusivaftaler.

193. Vismandsudvalget foreslår, at Kommissionen undersøger situationen inden for clearing og
afvikling for at sikre, at Fællesskabets konkurrencepolitik overholdes i denne væsentlige sektor. På
den baggrund og i lyset af, at Kommissionen allerede var ved at undersøge denne sektor, har Visdoms-
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udvalget udvidet sin undersøgelse ved på eget initiativ at iværksætte en tilbundsgående udredning. Det
er første gang, at der er blevet iværksat en så storstilet kartelundersøgelse af clearing- og afviklings-
sektoren.

194. Kommissionen havde allerede indkredset en række mulige forhold inden for clearing og
afvikling, der eventuelt kan give anledning til bekymring, for så vidt angår konkurrencen.

— For det første anførte markedsdeltagerne, at der i forbindelse med nogle afviklingssystemer muligvis
anvendes en diskriminerende prisfastsættelse og uens vilkår for de samme transaktioner.

— For det andet kan der være indgået eksklusivaftaler mellem børser og clearing- og afviklings-
systemer, der begrænser konkurrencen inden for clearing og afvikling.

— For det tredje har markedsdeltagere påpeget, at der kan være risiko for, at der tages for høje priser for
clearing- og afviklingstjenester, når clearing- og/eller afviklingssystemet forvaltes af handels-
platforme, og handelen på disse skal cleares og/eller afvikles i det system (såkaldte »vertical silos«).

195. Formålet med førnævnte udredning er at afgøre, om der reelt er anledning til at bekymre sig
over den konkurrencemæssige situation, og hvis ja, hvorledes der kan tages fat på problemerne ved
anvendelse af EU’s konkurrenceregler. Udredningen omfatter markedsdeltagerne, herunder banker,
handelsplatforme og clearing- og afviklingssystemer.

7.1.1. Eurex (127)

196. I december 2001 afsluttede Kommissionen ved en administrativ skrivelse behandlingen af
anmeldelsen fra Deutsche Börse AG og SWX Swiss Exchange (moderselskaberne) vedrørende deres
joint venture, Eurex, en grænseoverskridende børs for elektronisk handel med finansielle derivater som
f.eks. optioner og futures (128).

197. Kommissionen anså Eurex for at være et i fællesskab kontrolleret, selvstændigt fungerende joint
venture og derved en fusion, men som ikke har en fællesskabsdimension. I henhold til artikel 22, stk. 1, i
forordning (EØF) nr. 4064/89 finder forordning nr. 17/62 ikke anvendelse på fusioner undtagen i
forbindelse med joint ventures, der ikke har en fællesskabsdimension, og som har til formål eller til følge
at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrencemæssige adfærd. Sædvanligvis undersøger
de nationale konkurrencemyndigheder i forbindelse med deres analyse af fusionen, om der findes en
risiko for samordning. Der blev ikke foretaget en sådan analyse i dette tilfælde, fordi transaktionen ikke
syntes at kræve det, og den blev ikke anmeldt til de relevante nationale konkurrencemyndigheder.

198. Kommissionen har derfor efter artikel 81, stk. 1, undersøgt, hvorvidt der er risiko for, at
moderselskaberne samordner deres adfærd som følge af fusionen af deres aktiviteter. Moderselskaberne
er aktive på en række markeder, der ligger op til markederne for handel med derivater og clearingsmar-
kederne, hvor Eurex opererer, f.eks. markederne for notering og handel med værdipapirer (aktioner og
obligationer) og warrants, levering af elektroniske børssystemer og salg af markedsinformation.

199. Kommissionen offentliggjorde i august 2000 en meddelelse med henblik på at få kommentarer til
planerne om at træffe en positiv beslutning i denne sag (129). Resultatet af Kommissionens undersøgelse

¥127∂ Sag COMP/D1/37.557.
¥128∂ Pressemeddelelse IP/02/4 af 3.1.2002.
¥129∂ EFT C 231 af 11.8.2000, s. 2.
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er, at der ikke forekommer en mærkbar risiko for samordning af moderselskabernes adfærd på disse
tilstødende markeder.

7.2. Betalingssystemer

200. Den 9. august 2001 vedtog Kommissionen sin første formelle beslutning efter EF-traktatens
artikel 81 i forbindelse med internationale betalingskort i sagen vedrørende Visa International (130). I
beslutningen præciseres Kommissionens politik, for så vidt angår en række spørgsmål i denne sektor.
Den finder, at visse bestemmelser i Visa Internationals betalingskortordning, der er blevet anmeldt til
Kommissionen med henblik på godkendelse, falder uden for anvendelsesområdet for forbuddet i artikel
81 og omfatter alle typer internationale Visa-kort (kreditkort med revolverende kreditfaciliteter,
betalingskort med forskudt debitering og betalingskort med direkte debitering). Den vedrører
udelukkende de fem bestemmelser i Visa Internationals regler, der er beskrevet nedenfor:

a) Forbud mod forskelsbehandling, der forbyder betalingsmodtagere at forlange et gebyr ved betaling
med Visa-kort.

Kommissionens fandt, at forbuddet mod forskelsbehandling begrænser de forretningsdrivendes
frihed til selv at fastsætte deres priser, men kom til den konklusion, at denne begrænsning ikke kan
siges at have en mærkbar negativ virkning på konkurrencen. Markedsundersøgelser i Sverige og
Nederlandene — hvor de nationale konkurrencemyndigheder har afskaffet forbuddet mod forskels-
behandling — viste, at dette ikke havde nogen særlig indflydelse på de forretningsdrivendes gebyrer.

b) De ændrede regler om grænseoverskridende kortudstedelse og hvervning af betalingsmodtagere, der
nu gør det muligt for Visa-medlemmer at udstede kort til forbrugere og indgå kontrakter (alle typer)
med forretningsdrivende i andre medlemsstater, uden at der forud herfor skal etableres en afdeling/et
datterselskab i det pågældende land.

c) Princippet om territorial licensgivning, i henhold til hvilket bankerne i princippet skal have en licens
for at kunne udstede kort og hverve betalingsmodtagere i hver enkelt medlemsstat.

Da bankerne kan få supplerende varemærkelicenser for alle de medlemsstater, hvor de har tilladelse
til at udføre bankaktiviteter, anses princippet ikke for at udgøre en mærkbar begrænsning af
konkurrencen.

d) Reglen om ikke at kunne hverve betalingsmodtagere uden at udstede kort, i henhold til hvilken
bankerne skal udstede et rimeligt antal kort til kortindehavere, inden de kan starte med at hverve
betalingsmodtagere.

Denne regel ansås for at fremme udviklingen af systemet ved at sikre, at der udstedes et stort antal
kort, således at systemet bliver mere tiltrækkende for forretningsdrivende.

e) Reglen om, at alle kort skal accepteres, dvs. at forretningsdrivende skal acceptere alle gyldige kort,
uanset om der er tale om Visa (normalt et kreditkort eller betalingskort med forskudt debitering)
eller Electron (normalt et betalingskort med direkte debitering), uanset hvem kortindehaveren er,
transaktionens art eller korttype.

¥130∂ Sag COMP/29.373 (EFT L 293 af 10.11.2001, s. 24).



66 XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL.

KONK. BERETN. 2001

Da udviklingen af et betalingssystem afhænger af, at de udstedende banker kan regne med, at deres
kort accepteres af forretningsdrivende, som har indgået aftaler med andre tilsluttende pengein-
stitutter, ansås denne regel for at fremme udviklingen af Visas betalingsordning, fordi den sikrer en
generel accept af Visa-kort.

201. Visa-kort er af natur grænseoverskridende betalingsmidler. I beslutningen konkluderes det, at
bestemmelserne i Visa Internationals regler, der finder anvendelse i hvert tilfælde i hele det indre marked,
i det mindste potentielt kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne.

202. Særskilt fra ovennævnte beslutning offentliggjorde Kommissionen i august en meddelelse med
henblik på at få kommentarer til planerne om at træffe en positiv beslutning vedrørende Visas såkaldte
interregionale multilaterale formidlingsgebyr (131). Kommissionen havde oprindeligt sendt Visa en
klagepunktsmeddelelse herom, men Visa har nu foreslået ændringer, der medfører en mindskelse af
gebyret, indførelse af objektive kriterier med henblik på at fastsætte gebyrets størrelse og
gennemsigtighed over for de forretningsdrivende, for så vidt angår størrelsen og den relative procentdel
af de omkostningskategorier, der er omfattet af formidlingsgebyret.

7.3. Nukleare forsikringspooler

203. I januar 2001 afsluttede Kommissionen ved administrativ skrivelse behandlingen af tre
anmeldelser vedrørende nukleare forsikrings- og genforsikringspooler, nemlig en svensk, en italiensk og
en spansk pool (132). Kommissionen fandt, at der var tale om tre forskellige relevante markeder, nemlig
forsikring af nuklear ejendom, nuklear genforsikring og nuklear ansvarsforsikring. De første to markeder
er verdensomspændende, således som eksempler på den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser
viser, og på disse markeder sidder hver af de pågældende pooler på betydeligt under 5 %, hvilket fik
Kommissionen til at konkludere, at virkningen af pooling-aftaler for konkurrencen på disse markeder
ikke var mærkbar. Markederne for nukleare ansvarsforsikringer er imidlertid stadigvæk nationale, da de
nationale retlige krav på dette område varierer meget, og der er brug for, at skadesopgørelsen foretages
lokalt. Hver af de pågældende forsikringspooler har monopol på deres nationale markeder, for så vidt
angår nukleare ansvarsforsikringer. Kommissionen konkluderede dog, at uden disse pooling-aftaler ville
der intet udbud være af nukleare ansvarsforsikringer med tilstrækkelig dækning af de pågældende risici,
og derfor begrænser pooling-aftalerne ikke konkurrencen i den henseende.

7.4. Sammenfald mellem bank- og forsikringsvirksomhed

204. Begrebet »bancassurance« (eller »Allfinanz« på tysk) dækker det stigende sammenfald mellem
bank- og forsikringsvirksomhed. Inden for finansiering af detailhandelen er det baseret på distributions-
synergi, dvs. evnen til at sælge forsikringer til bankkunder og bankydelser til forsikringstagere. Dette er
navnlig tilfældet i Tyskland, hvor nyligt vedtagne bestemmelser specifikt fremmer privatpensions-
produkter, hvorved der åbnes op for et stort — og potentielt meget profitabelt — nyt område for banker
og forsikringsselskaber. Dette har ført til en forøgelse af antallet af bancassurrance-arrangementer både i
form af samarbejdsaftaler og fusioner.

205. En konkurrencemæssig analyse viser, at samarbejdsaftaler eller fusioner mellem banker og
forsikringsselskaber plejer at skabe meget få konkurrencemæssige problemer, fordi de involverede
selskaber typisk ikke tidligere vil have været på hinandens markeder. For så vidt angår bancassurance,

¥131∂ Sag COMP/29.373 (EFT L 226 af 11.8.2001, s. 21).
¥132∂ Sag COMP/37.363, Svenska Atomförsikringspoolen, COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici og COMP/34.558,

Aseguradores Riesgos Nucleares.
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henvises til sag M.2431, Allianz/Dresdner, der bliver behandlet i anden del, kapitel II, Fusionskontrol, i
denne beretning.

206. For så vidt angår bancassurance-samarbejdsaftaler, godkendte Kommissionen i november 2001,
efter at have offentliggjort en meddelelse om Carlsberg, ved administrativ skrivelse etableringen af et
joint venture mellem det af Generali kontrollerede AMB, Tysklands fjerdestørste forsikringsselskab, og
Commerzbank, Tysklands fjerdestørste bank, med henblik på at formidle deres respektive bankaktiviteter
og forsikringsprodukter. Hovedårsagen til, at Kommissionen godkendte dette, var, at a) markedsover-
lapningen var minimal, b) det relevante personsammenfald i ledelsen gav ikke anledning til bekymring,
og c) parterne vil møde stærk konkurrence fra bl.a. Allianz/Dresder- og Müchener Rück/Ergo-
koncernerne.

8. Informationssamfundet

8.1. Klagepunktsskrivelse sendt til Microsoft

207. Den 30. august sendte Kommissionen en klagepunktsskrivelse til det amerikanske software-
selskab Microsoft Corp. (133) vedrørende adskillige overtrædelser af artikel 82. Denne klagepunkts-
skrivelse udvidede og supplerede den tidligere, der blev sendt i august 2000, som følge af en klage fra det
amerikanske selskab Sun Microsystems Inc. (134).

208. I henhold til klagepunktsskrivelsen af 2001 overtræder Microsoft EU’s konkurrenceregler ved at
udnytte sin dominerende stilling på markederne for computeroperativsystemer og low-end serveropera-
tivsystemer. Kommissionen finder, at Microsoft har tilbageholdt »oplysninger om interface« fra
konkurrerende softwareleverandører, dvs. oplysninger, der er nødvendige for, at leverandørernes software
kan arbejde sammen med Microsofts »Windows«-pc og -serversoftware. Microsoft har også ført en
politik med forskelsbehandling og selektiv formidling af interfaceoplysninger.

209. I henhold til Kommissionen iværksætter Microsoft således en løftestangsstrategi, der som
udgangspunkt ikke giver konkurrenterne lejlighed til i forbindelse med deres serversoftware at
konkurrere om fordelene herved sammen med Windows-software. I lyset af den udbredte anvendelse af
Windows i informationsteknologinetværker har interoperabiliteten med Windows haft stor indflydelse på
kundernes beslutning om at købe.

210. Kommissionen mener desuden, at Microsoft misbruger sin dominerende stilling ved hjælp af sin
licenspolitik for Windows 2000. Som følge af Microsofts altomfattende licens skal kunderne betale for
hele pakken af ydelser, selv om de ville foretrække at få nogle af ydelserne fra konkurrerende serverleve-
randører. Kunder, der allerede anvender Windows, og som ønsker at købe konkurrerende ydelser, vil
således skulle betale to licensgebyrer. Denne politik vil følgelig få kunderne til at vælge Microsofts
serverprodukter, hvorved deres valg af konkurrenters software mindskes, og der ingen konkurrence bliver.

211. For så vidt angår Microsofts Media Player (et »streaming media«-softwareprogram, der tillader
hurtig transmission via internettet og playback på pc’er af musik- og videofiler), finder Kommissionen, at
det forhold, at Media Player er bundet til Windows pc-operativsystem, forvrider konkurrencen om de
bedste produkter. Da forbrugerne har tendens til at anvende den præinstallerede konfiguration på deres
desktop, udelukker dette andre leverandører fra markedet for »streaming media«-software.

¥133∂ Sag COMP/37.792, pressemeddelelse IP/01/1232 af 30.8.2001.
¥134∂ Sag COMP/37.245, der nu behandles sammen med sag COMP/37.792 under sagsnr. COMP/37.792.
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212. Kommissionen noterer sig, at den amerikanske »Court of Appeals« den 28. juni 2001 afsagde
kendelse om, at Microsoft overtrådte § 2 i Sherman Act ved at anvende konkurrencebegrænsende midler
til at fastholde et monopol på markedet for operativsystemer. Kommissionen følger opmærksomt
udfaldet af denne sag og bemærker, at det amerikanske justitsministerium og en række stater er enedes
om et forslag til endelig afgørelse i sagen, mens andre stater fortsætter retstvisten. Selv om udfaldet af
den amerikanske sag kan påvirke nogle af de former for praksis, som Kommissionen undersøger,
vedrører den amerikanske sag og EU’s sag ikke de samme forhold og supplerer derfor hinanden.

8.2. Informationssamfundet og internettet

213. Et af Kommissionens hovedmål er fortsat at sikre betingelserne for at skabe åbne konkurrence-
forhold i forbindelse med udviklingen af internettet og elektronisk handel. De gældende konkurren-
ceregler kan, da de er tilpas abstrakte, anvendes til at tage fat på de særlige forhold, der gør sig gældende
i forbindelse med internettet. Konkurrencereglerne kan bemærkelsesværdigt godt tilpasses varierende
økonomiske forhold, herunder forhold, der skyldes den grundlæggende ændring i handelen som følge af
internetøkonomien.

214. Der opstod bekymring for konkurrenceforholdene, for så vidt angår de telekommunikationsinfra-
strukturer, der anvendes til internettrafik. Bekymringen vedrører en række markeder, navnlig
internetadgang til markederne via bredbånd (stor kapacitet) og smalbånd (lav kapacitet) samt markederne
i forbindelse med internettilslutningsmuligheder.

215. Den manglende konkurrence, for så vidt angår den lokale adgang til markeder i alle medlems-
staterne, navnlig bredbåndsadgang, blev endnu en gang indkredset som en stor hindring for anvendelsen
af internettet og internetydelser i Europa. Kommissionen tog tidligere et væsentligt politisk skridt i den
retning med f.eks. forordningen om adgang til abonnentnet og sektorundersøgelsen om abonnentnet (135)
og er nu klar til at tage initiativer, der går endnu videre. Den fortsatte sine overvejelser om, hvorvidt
alternative platforme for bredbåndsadgang, herunder mobil trådløs adgang, kunne skabe et konkurrence-
mæssigt pres. Selv om mobil trådløs adgang kan sætte gang i konkurrencen i den på nuværende tidspunkt
dominerende abonnentnetsteknologi, er det imidlertid vigtigt at holde øje med de markedsdominerende
aktører i mobiltelefonsektoren.

216. Der har også tydeligvis været problemer, for så vidt angår forvaltningen af internettet, navnlig i
forbindelse med domænenavne på internettet. De sager, Kommissionen er ved at behandle, vedrører
klager over registrering af de mest kendte domænenavne i relation til artikel 82. Der hersker ikke tvivl
om, at EU’s konkurrenceregler finder anvendelse på Domain Name System (DNS). Generelt finder
Kommissionen, at det må undgås, at registrering sker i spekulationsøjemed og medfører forskelsbe-
handling og misbrug, da dette er væsentligt for at sikre åbne konkurrenceforhold på internettet.

9. Sport

217. Kommissionen udtrykte i sin rapport om sport til Det Europæiske Råds møde i Helsingfors (136)
sin holdning til, hvorledes det er muligt at forlige sportens forskellige funktioner. I Ministerrådets
erklæring, der er knyttet som bilag til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Nice (137),

¥135∂ Jf. afsnit I.C.3.4.
¥136∂ Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd med henblik på at bibeholde de nuværende strukturer på sportsområdet og

at bevare sportens samfundsmæssige funktion inden for Fællesskabets rammer (KOM(1999) 644 endelig af 10.12.1999).
¥137∂ Erklæring om de særlige forhold, der kendertegner sporten i Europa og dens sociale funktioner, og som der skal tages

hensyn til ved gennemførelsen af de fælles politikker.
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understreges behovet for i forbindelse med alle Kommissionens foranstaltninger at tage hensyn til
»sportens sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle funktioner, der udgør dens særlige kendetegn, for at
respektere og fremme den etik og den solidaritet, der er nødvendig for at bevare sportens sociale rolle«.

218. I erklæringen stadfæstes den betydning, Rådet tillægger sportsorganisationers uafhængighed og
deres ret til at organisere sig ved hjælp af relevante strukturer. Det er på den måde, at sportsorganisa-
tionerne har til opgave at organisere og fremme deres disciplin, navnlig for så vidt angår specifikt
sportslige regler eller sammensætningen af landshold. Dette skal selvfølgelig ske under overholdelse af
national lovgivning og EF-retten.

219. Rådet fremhævede navnlig sportsorganisationernes centrale rolle i forbindelse med den
solidaritet, der er nødvendig mellem fritidssport og sport på højt niveau, og understregede de principper,
der skal bruges som rettesnor, nemlig at give et bredt publikum adgang til at overvære sportsudøvelsen og
muliggøre støtte til amatørsport, bekæmpelse af forskelsbehandling, fremme af ligestilling, uddannelse af
unge, beskyttelse af sportsfolkenes helbred og bekæmpelse af doping.

220. I 2001 fik Kommissionen lejlighed til at gennemføre principperne i Rådets erklæring i
forbindelse med fire konkurrencesager.

Boks 5: Overførsel af fodboldspillere

Den 5. marts 2001 afsluttede kommissionsmedlemmerne Mario Monti, Viviane Reding og Anna
Diamantopoulou samt formanden for FIFA og for UEFA drøftelserne om international overførsel
af fodboldspillere. FIFA og UEFA forpligtede sig til at vedtage nye regler for overførsler på
grundlag af en række principper (1), hvoraf tre har til formål at fremme træningen af unge spillere,
at sikre holdenes stabilitet og konkurrencernes integritet, regelmæssighed og afholdelse for derved
at bevare fansenes og tilskuernes interesse for denne sportsgren.

a) Det første emne, der blev drøftet, var kompensation for træning. Kommissionen har altid
støttet idéen om kompensation for træning i forhold til omkostningerne ved træningen, også
efter en kontrakts udløb. En ung fodboldspiller, dvs. under 23 år, betragtes som under
oplæring frem til det 21. år. Hvis denne spiller rejser til en anden klub, er det berettiget, at den
klub, der har oplært spilleren, ønsker at få en kompensation, der skal dække omkostningerne
ved træningen. Problemet er selvfølgelig at beregne størrelsen af disse omkostninger.
Kommissionen har accepteret, at disse kan være højere end de reelle omkostninger ved den
pågældende fodboldspillers træning, men under hensyntagen til de resultater, træningscentret
har opnået. Når en ung fodboldspiller spiller i flere klubber, skal den klub, der oprindeligt
oplærte den pågældende spiller, have en del af den kompensation for træning, han modtager.

b) Et andet emne, der blev taget op, var kontrakterne, navnlig spørgsmålet om begrænsninger i
deres varighed, idet et af målene er at undgå, at Bosman-dommen omgås (sag C-415/93, Sml.
1995 I, s. 4921). Kontrakterne blev således begrænset til maksimalt fem år og mindst ét år for
at undgå overførsler midt i sæsonen, som skader konkurrencen. Dette kan kun ske i undtagel-
sestilfælde, f.eks. hvis en spiller er skadet eller slet ikke kan med sin træner. Med hensyn til

(1) Pressemeddelelse IP/01/314 af 6.3.2001.
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9.1. Formel 1

221. Sagerne vedrørende Formel 1 er meget vigtige såvel finansielt og økonomisk, og fordi de
involverer organisationen af en sport i en international organisation. Kommissionen vurderede i 1999, at
Sammenslutningen af Automobilklubber (FIA) befandt sig i en interessekonflikt mellem sin rolle med
dels at regulere sporten, dels at tilrettelægge motorløb. Denne situation begunstigede de serier, der blev
arrangeret af FIA, og særlig Formel 1. Kommissionen stillede også spørgsmålstegn ved kontraktbetin-
gelserne mellem FOA, det selskab, der forvalter fjernsynsrettighederne til Formel 1-løb, og tv-
selskaberne, bl.a. fordi disse gør det muligt at forhindre motorløb, der ville have kunnet konkurrere med
Formel 1.

222. Kommissionen har endelig fundet en løsning på disse problemer sammen med FIA og FOA.
Denne er blevet offentliggjort i EFT i juni 2001 og medfører, at FIA trækker sig fra den forretnings-
mæssige del og bevarer sin uafhængighed og uvildighed ved kun at regulere sporten. Organisationen har
således givet afkald på sine tv-rettigheder eller overdraget dem til indehaverne. Endvidere har FIA
foretaget omfattende ændringer af reglerne ved at fastlægge helt klare kriterier for tildeling af FIA-
licencer til sportsbegivenheder og de respektive deltagere. Med hensyn til de kommercielle aktiviteter har
FOA fjernet de konkurrencebegrænsende bestemmelser i sine aftaler med væddeløbsbanerne og tv-
kanalerne; FOA har desuden stoppet med at promovere løb.

223. Denne nye situation vil have gavnlige virkninger for motorsporten i Europa. Forbedringen af
FIA’s reguleringssystem vil være med til at sikre overholdelsen af de nødvendige sikkerhedsforan-
staltninger uden at påvirke de kommercielle interesser for arrangører, der er uafhængige af FIA. FIA’s
interesse i at fremme serier benævnt »FIA« er fjernet, idet forbundet vil opnå de samme indtægter i
forbindelse med alle serier. Friheden til at arrangere løb, øget gennemsigtighed og garanti for høje

kontraktbrud støtter Kommissionen et afbalanceret system i tilfælde af ensidigt kontraktbrud.
FIFA krævede tidligere, at de to klubber skulle give deres samtykke til, at en fodboldspiller
blev overført, inden kontrakten var udløbet. I dag kan en spiller overføres uden dette
samtykke, men der kan enten i spillerens kontrakt være fastsat en kompensation i så tilfælde,
eller kompensationen skal begrundes af klubben. Der er mulighed for at klage over alt for
høje beløb ved domstolene. Lederne af klubber og organisationer har endvidere understreget,
at det tager flere år at skabe et hold, og at hvis en spiller rejser efter blot et eller to år,
ødelægger det denne holddannelse. For at begrænse sådanne skadelige kontraktbrud er der
således blevet indført sportslige sanktioner, der kan være på op til fire måneders suspension
efter det første eller andet år. Til gengæld kan disse sanktioner ikke pålægges en spiller efter
det tredje år. Dette system begrænser dermed antallet af kontraktbrud i de første to år, men
tillader dem fra det tredje år. Der er således blevet fundet en balance mellem de forskellige
aktørers interesser. Der er ligeledes blevet indført en vis fleksibilitet for at respektere reglerne
vedrørende »reel sportslig begrundelse« i forbindelse med kontraktbrud.

c) Endelig er der planlagt en række paritære voldgiftsorganer bestående af repræsentanter for
spillerne og klubberne. En fodboldsvoldgiftsret, der fungerer som appelinstans, og hvis ene
kammer ligeledes har en paritær sammensætning, vil træffe afgørelse i konflikter vedrørende
internationale overførsler. Disse nye voldgiftsorganer har til opgave hurtigt at behandle de
sager, de får forelagt, hvilket dog ikke fratager spillerne muligheden for at vende sig mod
domstolene, hvis de skulle ønske det, hvilket FIFA’s traditionelle regler forbyder.
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sikkerhedsstandarder er elementer, der er gunstige for den fortsatte udvikling af motorsporten, og som
udgør en model for tilrettelæggelsen af sportsbegivenheder.

9.2. UEFA

224. De UEFA-regler om transmission af sportsbegivenheder, som oprindeligt blev forelagt
Kommissionen, var meget komplicerede og havde en meget lang rækkevidde. Det var forbudt at
transmittere kampe i hele weekenden. Kommissionen har forsøgt at finde en balance mellem sportens
interesser og konkurrencereglerne. Fra sæsonen 2000/2001 giver de nye UEFA-regler nationale
organisationer lov til at forbyde transmissionen af sportsbegivenheder på deres område i mere end
2½ time enten lørdag eller søndag på det tidspunkt, hvor de væsentligste nationale kampe spilles.

9.3. Støtte til professionelle franske fodboldklubber

225. Denne sag henhører under traktatens artikel 87 ff. om statsstøtte. De franske myndigheder
insisterede på, at Kommissionen tog stilling i en for den ny type sag, nemlig statsstøtte til sport med
henblik på at finansiere træningscentre for unge spillere. Kommissionen har godkendt tildelingen af
denne støtte, idet den finder, at der er tale om et uddannelses- og integrationsmæssigt tiltag, som kun vil
have ringe indflydelse på konkurrencen mellem de store klubber.

226. I løbet af 2002 vil Kommissionen fortsætte gennemførelsen af principperne i Nice-erklæringen i
forbindelse med behandlingen af to sager, der på nuværende tidspunkt er ved at være færdigundersøgt,
dels FIFA’s regler om spilleragenters aktiviteter, dels UEFA’s regel vedrørende en aktør, der ejer eller
økonomisk kontrollerer flere sportsklubber, der deltager i de samme konkurrencer. Kommissionen har
endvidere undersøgt flere sager om fælles salg af rettigheder til retransmission af sportsbegivenheder til
kun en sender pr. land i et tidsrum på flere år.

10. Lægemidler

227. Fra et politisk synspunkt er der i forbindelse med Kommissionens kartelundersøgelser i lægemid-
delsektoren to begivenheder i 2001, det er værd at nævne. I begge tilfælde blev Kommissionen opfordret
til at tage hensyn til den store rolle, forskning og udvikling spiller i denne sektor.

228. For det første har Kommissionen taget yderligere skridt til at bevare parallelhandel i denne sektor.
Dette er dels sket ved at appellere Førsteinstansrettens dom af 26. oktober 2000 i sagen om Bayers
kardiovaskulære middel Adalat (138), dels ved at vedtage en beslutning, der forbyder GlaxoWellcomes
dobbelte prissystem for ca. 80 lægemidler i Spanien.

229. For det andet har Kommissionens tjenestegrene vurderet og godkendt to joint venture-selskaber,
som lægemiddelvirksomheder har oprettet for at udvikle, fremstille og sælge bestemte nye lægemidler i
lyset af Kommissionens nylige retningslinjer for horisontale begrænsninger af konkurrencen (139).

¥138∂ Sag T-41/96, Bayer mod Kommissionen (Sml. 2000 II, s. 3383).
¥139∂ Retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på horisontale samarbejdsaftaler (EFT C 3 af 6.1.2001).
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10.1. Parallelhandel: Adalat, GlaxoWellcome

10.1.1. Adalat

230. I begyndelsen af januar 2001 appellerede (140) Kommissionen den afgørelse, hvorved Førstein-
stansretten havde annulleret dens beslutning om at forbyde en aftale mellem Bayer og grossister i
Spanien og Frankrig, som indeholdt et eksportforbud mod lægemidlet Adalat (141). De spørgsmål, der nu
behandles af EF-Domstolen, er, a) under hvilke forhold forhandlere kan aftale med deres leverandør, at
der skal ske en særlig begrænsning af konkurrencen, og b) under hvilke forhold denne begrænsning kan
siges at være et eksportforbud.

231. Det kan forekomme at være meget snævre retlige spørgsmål, men de er af afgørende betydning
for Kommissionens politik vedrørende vertikale territoriale begrænsninger i denne sektor og i andre
sektorer. Efter Kommissionens mening har Førsteinstansretten taget udgangspunkt i Domstolens tidligere
retspraksis ved at fortolke begreberne »aftale« og »eksportforbud« (142) strengt. Denne fortolkning vil —
medmindre den underkendes af Domstolen — sætte virksomheder i stand til at udforme strategier, der
går direkte mod parallelimport, således at deres foranstaltninger falder uden for anvendelsesområdet for
EF-traktatens artikel 81. Dette kan til gengæld betyde enden på Kommissionens politik om at bevare
parallelhandel i lægemiddelsektoren og andre sektorer, samtidig med at der foretages en kvalitativ
vurdering af de hævdede fordele ved industriens bestræbelser.

10.1.2. GlaxoWellcome (143)

232. Det er denne type kvalitativ vurdering, Kommissionen har foretaget i beslutningen vedrørende
GlaxoSmithKline (GSK), der indeholder et forbud mod det dobbelte prissystem, hvorunder
GlaxoWellcome (GW) har til hensigt at tage en højere pris for lægemidler til spanske grossister, som
disse eksporterer, end for lægemidler, de sælger til forbrug i Spanien.

233. Kommissionen opholder sig i sin beslutning ikke ved spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en
»aftale« efter artikel 81, stk. 1, eller ej, fordi der er bevis for, at de fleste forhandlere har tilsluttet sig
GW’s prissystem, der er indeholdt i virksomhedens nye salgsbetingelser. I lyset af artikel 81, stk. 1,
medgiver Kommissionen GW, at lægemiddelsektoren i høj grad er reguleret, fordi de nationale
myndigheder ofte har deres at skulle have sagt ved fastsættelsen af salgspriserne, og at de alle har
refusionsordninger, der gør patienterne til forbrugere, der ikke er særlig påvirkelige af prisen. Det er også
klart, at den manglende harmonisering af de nationale lovgivninger skaber en vis forskel mellem
prisniveauerne i medlemsstaterne. Kommissionen mener dog — i overensstemmelse med fast retspraksis
— at den manglende harmonisering ikke giver lægemiddelvirksomheder ret til at konsolidere denne
prisforskel ved at kræve højere priser i lavprislande, hvorfra der eksporteres lægemidler til højprislande.
Ifølge Kommissionen forstyrrer sådanne dobbeltprissystemer i ubehørig grad segmenteringen af de
nationale markeder.

234. Kommissionen fortsætter dog med udførligt at undersøge GW’s påstand om, at denne
segmentering af de nationale markeder giver forbrugerne en række fordele, og dermed at virksomhedens

¥140∂ Sag C-2/01 og 3/01P. Bundesverband Arzneimittel-Importeure har separat appelleret afgørelsen fra Retten i Første
Instans. Domstolen har samlet de to appelsager.

¥141∂ Sag COMP/34.279; Kommissionens beslutning af 10.1.1996 (EFT L 201 af 9.8.1996, s. 1); pressemeddelelse IP/96/19 af
10.1.1996.

¥142∂ For at se et resumé af hovedårsagerne til, at Kommissionen appellerede, se EFT C 79 af 10.3.2001, s. 15.
¥143∂ Sag COMP/36.957; Kommissionens beslutning af 8.5.2001 (EFT L 302 af 17.11.2001); pressemeddelelse IP/01/661 af

8.5.2001.
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dobbeltprissystem bør kunne fritages efter artikel 81, stk. 3. Det er den første sag, hvor en lægemiddel-
virksomhed har opfordret Kommissionen til at foretage en sådan vurdering. GW fremkom i det store og
hele med to argumenter, som Kommissionen afviste.

235. GW fastholder for det første, at parallelhandel forårsager indtægtstab, at den mindsker
virksomhedens budget til forskning og udvikling (ca. 15 % af virksomhedens omkostninger), og dermed
at denne handel svækker virksomhedens kapacitet til at udvikle nye, innovative lægemidler.
Kommissionen gør i den forbindelse bl.a. opmærksom på, at der lige så godt kunne tages hensyn til alle
indtægtstab i GW’s markedsføringsbudget (de resterende 85 % af omkostningerne). Dette forekommer at
være et mere plausibelt alternativ, idet lægemiddelsektoren er en af de sektorer, hvor investeringerne i
forskning og udvikling er de højeste i økonomien, og hvor innovation — i højere grad end prisen — er et
væsentligt konkurrencemæssigt parameter. GW fastholder endvidere, at parallelhandel forårsager
forsinkelser i markedsføringen af lægemidler i lavprislandene. Kommissionen finder ikke beviserne
overbevisende.

236. GW har i mellemtiden forsøgt at få Kommissionens beslutning annulleret (144).

237. Alle de spørgsmål, der blev stillet i forbindelse med Adalat- og Glaxo-sagerne findes også i andre
verserende anmeldelsessager. Adskillige lægemiddelvirksomheder, herunder Merck, anmoder
Kommissionen om at give deres leverandørkvotesystemer en godkendelse af typen negativattest eller i
det mindste fritage dem. Disse systemer — der, som det hævdes, udelukkende er pålagt grossister —
begrænser de mængder lægemidler, der leveres til grossister under henvisning til deres tidligere salg på
hjemmemarkedet. Lægemiddelvirksomhederne påberåber sig produktions- og distributionsplan-
lægningen som deres hovedbegrundelse. Mange grossister har i lang tid klaget over disse systemer. Nu da
Kommissionen har vedtaget beslutningen vedrørende Glaxo, er dens tjenestegrene begyndt at undersøge
disse leverandørkvotesystemer mere grundigt.

10.2. Joint venture-selskaber

238. Kommissionen erkender, hvor vigtig forskning og udvikling er i lægemiddelsektoren. I løbet af
2001 udsendte dens tjenestegrene to administrative skrivelser i to sager, hvor lægemiddelvirksomheder
havde anmeldt et joint venture-samarbejde, der omfattede udvikling, produktion og salg af nye
lægemidler. De to sager rejste en række spørgsmål i forbindelse med Kommissionens retningslinjer for
horisontale begrænsninger af konkurrencen.

10.2.1. Pfizer/Eisai (145)

239. I den første sag havde Pfizer (USA) besluttet at samarbejde med Eisai (Japan) med henblik på at
markedsføre et lægemiddel til bekæmpelse af Alzheimer. Pfizer skulle opgive sit eget pipeline-produkt til
fordel for Eisais, som ville tage sig af størstedelen af forskningen og udviklingen samt fremstillingen.
Pfizer ville anvende sit verdensomspændende distributionsnet til det meste af markedsføringen. På det
tidspunkt, da begge parter anmeldte deres samarbejde, var deres produkt (almindeligvis kendt under
varemærket Aricept) allerede nået ud på markedet, mens det reelt for ingen af de konkurrerende joint
venture-selskaber inden for forskning og udvikling var lykkedes at markedsføre et rivaliserende produkt.
Aricepts høje markedsandel viste, at det indtog en dominerende stilling i mange medlemsstater.

¥144∂ Sag C-168/01 P, verserende sag.
¥145∂ Sag COMP/36.932.
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240. Kommissionen fandt, at det forhold, at Pfizer opgav sin forskning og udvikling, medførte et
konkurrencetab efter artikel 81, stk. 1. Hvis Eisai havde valgt at gå sammen med en stærk marketing-
partner, der ikke selv havde et pipeline-produkt, ville der have været mere konkurrence på dette marked.
I lyset af de indlysende fordele for forbrugerne fandt Kommissionens tjenestegrene imidlertid
tilstrækkeligt grundlag for at indrømme fritagelse. Den store markedsfordel blev ikke brugt som
argument mod parterne, fordi den skyldtes, at de var først på markedet med et sådan produkt.
Fritagelsen blev imidlertid begrænset til syv år fra starten på markedsføringen af produktet, fordi parterne
ikke havde vist, at de havde behov for en længere periode for at tjene deres relativ lille investering
ind (146).

10.2.2. Pfizer/Aventis (147)

241. I den anden sag var Pfizer involveret i et samarbejde med en anden vigtig aktør (Aventis) og en
mindre forskningsvirksomhed med base i USA ved navn Inhale. Målet var at udvikle, fremstille og sælge
et inhalerbart insulinprodukt på et marked, der indtil videre kun omfattede insulin til injektion. Pfizer var
overhovedet ikke aktiv på markedet for (injektabel) insulin, og Aventis var kun den tredjestørste aktør
efter de to førende producenter (Novo Nordisk og Eli Lilly) i de fleste medlemsstater.

242. Joint venture-selskabet (reelt en række separate joint venture-selskaber) blev derfor ikke betragtet
som et konkurrencemæssigt problem i relation til artikel 81, stk. 1. Konkurrenceklausulens varighed
(30 år plus fem år til efterfølgende at afvikle de praktiske forhold i forbindelse med samarbejdet) blev
imidlertid betragtet som for lang til at udgøre en accessorisk begrænsning. Parterne forpligtede sig til selv
at reducere tidsrummet til 20 år (plus tre år til at afvikle samarbejdet). Kommissionens tjenestegrene
accepterede den accessoriske konkurrenceklausul i lyset af den relativt svage stilling, de involverede parter
havde på markedet, og den manglende mærkbare markedsafskærmning som følge af eksklusivaftaler
mellem parterne. Under disse omstændigheder fandt Kommissionens tjenestegrene ikke, at det var
nødvendigt helt præcist at fastsætte længden af det tidsrum, som parterne ville have behov for for at tjene
deres store investering ind.

243. Det skal bemærkes, at de sager vedrørte samarbejde på markedsføringsniveau i form af fælles pr
eller fælles markedsføring. I tilfælde af fælles pr anvender to eller flere selskaber deres salgsmæssige
styrke til at markedsføre produktet under et enkelt varemærke, mens fælles markedsføring indebærer, at
hvert selskab sælger produktet under sit eget varemærke. Nogle lande forbyder fælles pr under
henvisning til, at kun den ene part har tilladelse til at markedsføre det pågældende lægemiddel. I disse
lande vælger selskaberne den fælles markedsføring.

¥146∂ Jf. retningslinjer for horisontale begrænsninger af konkurrencen, punkt 73 (EFT C 3 af 6.1.2001).
¥147∂ Sag COMP/37.590.
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D — Statistikker
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II — FUSIONSKONTROL

A — Den overordnede politik og udviklingen

1. Indledning — hovedlinjer i udviklingen

244. Efter syv år med rask vækst i fusionsaktiviteten er antallet af fusionsanmeldelser i 2001 faldet en
smule, nemlig til 335 anmeldelser mod 345 året før.

245. Kommissionen vedtog i år 339 endelige beslutninger, hvoraf de 20 blev truffet efter
tilbundsgående undersøgelser (i 5 sager blev der nedlagt forbud, i 5 tilfælde blev fusionen godkendt
uden betingelser, og i 10 blev fusionen godkendt på en række nærmere betingelser), mens 13 fusioner
blev godkendt på betingelser efter den indledende undersøgelse (fase 1). Kommissionen godkendte
312 fusioner efter første fase. 140 af førstefasebeslutningerne (svarende til 45 %) blev vedtaget efter
de forenklede procedurer, der blev indført i september 2000. Kommissionen vedtog desuden i
7 tilfælde beslutning om at henvise sagen til en medlemsstat efter fusionsforordningens artikel 9 og
indledte tilbundsgående undersøgelser i 22 sager, hvoraf de 3 endnu ikke var færdigbehandlet ved årets
udgang (148).

246. Inden for telesektoren og mediesektoren, der blev særlig hårdt ramt af sammenbruddet i
aktiekurserne, gik fusionsaktiviteten næsten helt i stå i 2001. Mens der var 65 anmeldelser i disse sektorer
i 2000, faldt tallet til 4 i 2001, med en meget markant tilbagegang fra 13 sager i fjerde kvartal 2000 til én
sag i første kvartal 2001.

247. I langt de fleste af de sager, hvor Kommissionen skulle tage stilling til en fusion eller virksom-
hedsovertagelse, var der tale om to (eller flere) EU-virksomheder. Antallet af fusioner mellem
virksomheder i og uden for EU er gået tilbage fra 2000 til 2001, hvorimod antallet af nationale fusioner
mellem virksomheder baseret i samme land er steget.

248. Til trods for de lidt færre anmeldelser blev der i årets løb nedlagt forbud mod fem fusioner (149), hvilket
er det hidtil største antal forbudsbeslutninger inden for et enkelt år. Desuden blev fem anmeldelser trukket
tilbage af de anmeldende parter under fase 2 (nogle af dem som følge af de af Kommissionen påviste
konkurrenceproblemer, andre af andre årsager). I alle de fem beslutninger, hvor der blev nedlagt forbud, skete
det, fordi fusionen ville skabe (fire sager) eller styrke (én sag) en dominerende stilling for en enkelt
virksomhed. Risikoen for kollektiv dominans stod i centrum i fem af årets fase 2-sager. I MAN/Auwärter (150)

¥148∂ Sager COMP/M.2495, Haniel/Fels, COMP/M.2547, Bayer/Aventis Crop Science, og COMP/M.2568, Haniel/Ytong.

2000 2001

Nationale 74 85

EU 144 138

EU/ikke-EU 102 82

Ikke-EU/ikke-EU 31 36

¥149∂ Efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 3. 
¥150∂ Sag COMP/M.2201, 26.6.2001.
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og i to sager, der blev behandlet sammen, UPM Kymmene/Haindl (151) og Norske Skog/Parenco/Walsum (152),
mundede de tilbundsgående undersøgelser ud i, at fusionerne blev godkendt uden betingelser. I to andre
sager, der blev behandlet parallelt, BP/E.ON (153) og Shell/DEA (154), gav Kommissionen først grønt lys,
efter at parterne havde afgivet tilsagn, der løste problemerne omkring kollektiv dominans på
markedet for ethylen i »ARG+«-rørledningen mellem Nederlandene, Belgien og Tyskland.

249. Til trods for stigningen i antallet af forbudsbeslutninger udgør deres samlede procentvise andel
fortsat kun 1 %, eller 2 %, når man medregner anmeldelser trukket tilbage efter fase 2-undersøgelser. Der er
ikke nogen systematisk stigende eller faldende tendens i den risiko, en anmelder løber, for, at en anmeldt
fusion må opgives efter fase 2 eller forbydes, således som det fremgår af nedenstående diagram.

Fusioner forbudt eller opgivet efter fase 2, 1991-2001

2. Nationale markeder og potentiel konkurrence

250. Omkring halvdelen af de fusioner, der i år blev forbudt eller opgivet efter fase 2, var fusioner
mellem virksomheder baseret i samme land. I de fleste tilfælde rejste de konkurrenceproblemer i flere
lande, ikke blot i de lande, hvor fusionsparterne havde deres hovedkvarter. Det er dog forbud mod
»nationale« fusioner, der har tendens til at vække mest kritik og give anledning til lobbyvirksomhed hos
nationale politikere fra de implicerede virksomheders side, således som man så det efter de forbudsbe-
slutninger, der i årets løb blev truffet i General Electric/Honeywell (155) og Schneider/Legrand (156), såvel
som efter opgivelsen af SEB/Föreningssparbanken (157) efter fase 2. Siden 1990 har 12 ud af i alt
18 forbudsbeslutninger drejet sig om sådanne »nationale« fusioner. Disse 12 sager har drejet sig om
virksomheder i følgende lande: Tyskland (3), USA (2), Nederlandene (2 sager, begge efter en artikel 22-
henvisning fra Nederlandene) og Det Forenede Kongerige, Sydafrika (158), Finland (art. 22-henvisning)
samt Sverige og Frankrig (1 sag hver). Den geografiske fordeling af disse ikke-godkendte nationale
fusioner ser ud til at afspejle de respektive landes størrelse, og der kan ikke udledes nogen forskel mellem
nogen lande eller landegrupper. Specielt giver disse tal intet holdepunkt for at mistænke Kommissionens
fusionskontrol for skævheder til fordel for små lande. Ganske vist berørte 7 sager, hvor der blev nedlagt
forbud mod en fusion, virksomheder med hovedsæde i store lande (D, UK, F og US), 2 drejede sig om små
lande (FIN, S), mens Nederlandenes og Sydafrikas status må afhænge af, hvad man måler størrelsen efter

¥151∂ Sag COMP/M.2498, 21.11.2001.
¥152∂ Sag COMP/M.2499, 21.11.2001.
¥153∂ Sag COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥154∂ Sag COMP/M.2389, 23.8.2001.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 I alt

Anmeldelser 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 296 1 857

Forbud 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Opgivet efter fase 2 1 1 4 5 6 3 20

Samlet procentvis andel 1,6 0,0 1,7 1,1 1,8 3,1 0,6 2,6 2,1 2,3 2,7 2,0

¥155∂ Sag COMP/M.2220, 3.7.2001.
¥156∂ Sag COMP/M.2282, 10.10.2001.
¥157∂ Sag COMP/M.2380 (opgivet fusion). 
¥158∂ Sag COMP/M.619, Gencor/Lonrho: Selv om Lonrho er et britisk registreret selskab, har det sine hovedaktiviteter i

Sydafrika.
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(befolkning, BNP, areal osv.). Desuden rejste de ikke-godkendte fusioner ikke alene konkurrence-
problemer på de respektive virksomheders hjemmemarkeder, men også i andre EØS-lande.

251. I betragtning af de få forbudsbeslutninger, der som helhed er vedtaget, er der kun et begrænset
grundlag for at drage nogen statistiske konklusioner af den måde, hvorpå disse forbudsbeslutninger har
fordelt sig på de enkelte lande over tiden. Med dette forbehold in mente viser nedenstående tabel antallet
af virksomheder, der har været berørt af en forbudsbeslutning, samt antallet af implicerede parter (to eller
flere ved hver fusion) i hvert af de lande, hvor virksomheder har været berørt af en forbudsbeslutning.
Blandt EØS-landene har virksomheder i Sverige, Norge, Danmark, Frankrig, Finland og Grækenland
været udsat for et antal forbud over gennemsnittet, mens italienske og britiske virksomheder har været
udsat for færre forbud. Også over for amerikanske virksomheder er der nedlagt flere forbud end
gennemsnittet. Men rent statistisk afviger fordelingen af det relative antal forbudsbeslutninger på de
enkelte lande som helhed ikke fra en normal (vilkårlig) fordeling. 

252. Horisontale fusioner mellem virksomheder på det samme geografiske marked og produktmarked
kan rejse konkurrenceproblemer, fordi de resulterer i øgede markedsandele, og fordi en direkte konkurrent
dermed elimineres. Dette gælder uanset markedets størrelse, for det overordnede formål med fusionskon-
trollen, som er at beskytte forbrugerne mod virkningerne af et monopol (højere priser, lavere kvalitet,
mindre produktion, mindre innovation), er universelt, hvad enten disse forbrugere bor i et stort eller et lille
land. Tre fusioner, som Kommissionen blokerede for i årets løb, nemlig Schneider/Legrand (159),
SCA/Metsä Tissue (160) og CVC/Lenzing (161), samt den svenske bankfusion SEB/Föreningssparbanken (162),
der blev opgivet, faldt ind under denne kategori. De tre fusioner, der blev blokeret for, ville have givet
fusionsparterne overordentligt store markedsandele på de relevante geografiske markeder og produkt-
markeder. Mens de relevante geografiske markeder var nationale i Schneider/Legrand, SCA/Metsä Tissue
og SEB/Föreningssparbanken, ville CVC/Lenzing-fusionen have ført til dominerende stillinger på
europæisk plan.

2.1. Definitionen af de relevante geografiske markeder og den potentielle konkurrence

253. I analyserne i konkurrencesager spiller definitionen af det relevante geografiske marked en helt
central rolle. Formålet med at definere et relevant geografisk marked (såvel som et produktmarked) er at
få identificeret de konkurrenter til fusionsparterne, der kan antages at kunne indskrænke deres
handlefrihed. Fremgangsmåden er fastlagt i fusionsforordningen, og den er også fast praksis hos de fleste
andre konkurrencemyndigheder i verden. Ved afgrænsningen af de geografiske markeder ser man både på

A D DK F I NL S FIN UK NO CA
Kanal-

øer
ZA US

Berørt 
af forbudsbeslutning 
(ekskl. art. 22)

1 11 1 7 1 2 4 1 3 1 1 1 1 4

Antal parter 119 1 007 79 599 310 334 260 85 724 70 49 24 21 609

Berørte virksomheder 
i %

0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 1,5 1,2 0,4 1,4 2,0 4,2 4,8 0,7

¥159∂ Sag COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥160∂ Sag COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥161∂ Sag COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥162∂ Sag COMP/M.2380 (opgivet fusion). 
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efterspørgselssiden og på udbudssiden. Kommissionen har i 2001 foretaget en analyse af de markedsdefi-
nitioner, den har lagt til grund i de beslutninger, den har truffet igennem de seneste fem år. Af i alt
1 295 beslutninger blev markederne i de 184 (14,2 %) defineret som nationale markeder. I 187 sager
(14,4 %) var markederne større end nationale. I de resterende 924 (71,4 %) sager undlod man at tage
endelig stilling til de geografiske markeders udstrækning, da fusionen ikke ville have rejst konkurrence-
problemer, uanset om der var tale om et EØS-marked, et regionalt marked eller et nationalt marked.

254. Markedsdefinitionen er imidlertid kun det første skridt på vejen i fusionsanalyser og ikke det
sidste. Selv i tilfælde, hvor de geografiske markeder på grund af særlige forhold i den pågældende
industri måtte defineres snævert, dvs. som værende nationale markeder, har Kommissionen kunnet
acceptere relativt høje nationale markedsandele på grund af tilstedeværelsen af potentielle konkurrenter.

255. Et markant eksempel herpå er beslutningen i SCA/Metsä Tissue (163), der blev truffet i år. Der var
tale om, at SCA Mölnlycke Holding BV, der kontrolleres af Svenska Cellulosa AB, havde til hensigt at
overtage sin finske konkurrent Metsä Tissue Corp. Begge virksomheder er aktive inden for produktion af
tissueprodukter som toiletpapir, køkkenruller, papirlommetørklæder og servietter i adskillige EØS-lande.
Kommissionen definerede de relevante geografiske markeder som værende nationale, da det af markeds-
undersøgelserne fremgik, at udbyderne kunne anvende forskellige priser over for kunder (supermarkeder)
i forskellige lande (prisdiskrimination), og fordi der var betydelige transportomkostninger. I den
forbindelse betragtede Kommissionen imidlertid ikke hvert marked isoleret, men tog hensyn til enhver
faktisk og potentiel import i hvert af de berørte lande. For det svenske markeds vedkommende indebar
konkurrenceanalysen f.eks., at man indkredsede alle de fabrikker — uanset i hvilket land — der kunne
levere tissueprodukter til svenske supermarkeder til konkurrencedygtige priser, og så på, hvor mange
sådanne potentielle konkurrenter der ville være tilbage efter fusionen, hvor stor deres produktionska-
pacitet var, og hvem der ejede varemærkerne. Under hensyntagen til alle eksisterende og potentielle
konkurrenter inden for tissueprodukter drog Kommissionen den konklusion, at selv om markedsandelene
på visse nationale markeder isoleret set forekom at være høje, ville det ikke skabe konkurrenceproblemer
i den konkrete sag. Omvendt fremgik det af undersøgelserne, at der ikke fandtes nogen potentiel
konkurrent med en tilstrækkelig stor produktionskapacitet til at kunne anfægte parternes meget høje
markedsandele (på op til 90 %) i Sverige, Norge, Danmark og Finland, hvilket i sidste ende fik
Kommissionen til at nedlægge forbud mod denne fusion. I Finland beroede konkurrenceproblemerne
hovedsageligt på, at en potentiel konkurrent blev elimineret.

256. Hvor åbent et marked er over for nye konkurrenters indtrængning, er en faktor, der har meget stor
betydning i denne analyse. Betydelige adgangsbarrierer på et marked spiller fortsat en vigtig rolle ved
påvisning af konkurrenceproblemer i forbindelse med en konkret fusion. I CVC/Lenzing (164)
konstaterede Kommissionen f.eks., at der var betydelige adgangsbarrierer på grund af høje krav til
kapitalinvesteringer, kvalitetsforskelle, kulturelle barrierer og barrierer i relation til leveringslogistikken.
På den anden side vil der på baggrund af manglende lovgivningsmæssige barrierer eller krav om lokale
distributionsinfrastrukturer og tilstedeværelsen af troværdige konkurrenter i tilstrækkelig nærhed kunne
accepteres større markedsandele på nationalt plan. Der er tendens til, at små lande helt klart har en
»fordel« i den henseende, og Kommissionen har ofte accepteret højere markedsandele i små økonomier
end på de store markeder. Blandt de andre fusioner, Kommissionen godkendte på grund af den potentielle
konkurrence, eller fordi afskaffelsen af lovgivningsmæssige barrierer havde ført til større geografiske

¥163∂ Sag COMP/M.2097, 31.1.2001 (EFT L 57 af 27.2.2002).
¥164∂ Sag COMP/M.2187, 17.10.2001.
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markeder, kan nævnes Philips/Agilent Health Care Solutions (165), Pirelli/BICC (166) og Gerling/NCM (167).
Disse fusioner førte til nationale markedsandele på fra 40 % og til over 60 % i nogle lande.

257. Omvendt kan der opstå konkurrenceproblemer, når en fusion bevirker, at en potentiel konkurrent,
der har forhindret en virksomhed i at blive dominerende, elimineres, også selv om der ikke er nogen
direkte overlapning mellem virksomhedernes aktuelle aktiviteter. I flere fase 2-sager i 2001 stod
eliminering af potentielle konkurrenter i centrum for undersøgelserne.

258. I EDF/EnBW (168) gav Kommissionen sin betingede godkendelse til, at Électricité de France (EDF)
og Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW), som er en sammenslutning mellem ni
sydvesttyske elselskaber, i fællesskab overtog det tyske elselskab Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

259. Af undersøgelserne fremgik det, at EDF havde en dominerende stilling på det franske marked for
elleverancer til såkaldte privilegerede kunder (dvs. store industrikunder), med en markedsandel på tæt
ved 90 %. Ud over EDF findes der tre andre elproducenter i Frankrig, nemlig CNR, Société Nationale
d’Électricité Thermique (SNET) og Harpen AG, der tilhører RWE-koncernen. Disse tre producenter
tegner sig imidlertid kun for en lille del af elproduktionen og leverer hovedsageligt til EDF. EnBW blev
anset for at være en af de mest sandsynlige potentielle konkurrenter på det franske marked og var en af de
virksomheder, der ville have den strategisk bedste position til at kunne levere til privilegerede kunder.
EnBW’s forsyningsområde ligger i Sydvesttyskland, med en lang grænse til Frankrig. To af de fire
fransk-tyske samkøringslinjer ligger i EnBW’s forsyningsdistrikt. Ved at overtage EnBW ville EDF også
få bedre muligheder for gengældelsesaktioner i Tyskland og ville dermed blive mindre udsat for
konkurrence i Frankrig. De tilsagn fra fusionsparterne, der blev accepteret i denne sag, gennemgås mere
indgående under nr. 300.

260. I Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (169), hvor fusionen også blev godkendt
på en række nærmere betingelser, var konkurrenceproblemerne af nogenlunde samme karakter. Der var
tale om, at den spanske koncern Grupo Villar Mir og Energie Baden-Württemberg (EnBW), som er et
tysk selskab med Electricité de France (EDF) som medejer, agtede at overtage det spanske elselskab
Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico) i fællesskab.

261. Kommissionen hæftede sig ved, at fusionen ville forstærke Endesas og Iberdrolas i forvejen
dominerende stilling på det spanske engrosmarked for elektricitet. EDF ville efter fusionen kun have
ringe incitament til at øge den allerede knappe kommercielle kapacitet i den fransk-spanske
samkøringslinje og kunne derved lægge hindringer i vejen for elimport til Spanien, hvilket kunne
bevirke, at det spanske marked til skade for forbrugerne blev isoleret fra andre elmarkeder på det
europæiske kontinent. For at løse disse problemer afgav EDF og den franske netoperatør RTE tilsagn om
at øge den kommercielle kapacitet betydeligt fra 1 100 MW til ca. 4 000 MW i samkøringslinjen mellem
Frankrig og Spanien for derved at åbne mulighed for en øget strøm af elektricitet til og fra Spanien til
gavn for de spanske elkunder.

262. Eliminering af den potentielle konkurrence var også det centrale problem i Südzucker/Saint
Louis (170), hvor fusionen blev godkendt på en række nærmere betingelser efter fase 2-undersøgelser.

¥165∂ Sag COMP/M.2256, 2.3.2001.
¥166∂ Sag COMP/M.1882, 19.7.2000.
¥167∂ Sag COMP/M.2602, 11.12.2001.
¥168∂ Sag COMP/M.1853, 7.2.2001.
¥169∂ Sag COMP/M.2434, 26.9.2001.
¥170∂ Sag COMP/M.2530, 20.12.2001.
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Kommissionens undersøgelser viste, at fusionen ville have styrket Südzuckers allerede dominerende
stilling på markederne for industrisukker og detailsukker i Sydtyskland og Belgien, fordi Saint Louis
ville ophøre med at eksistere som en uafhængig og troværdig potentiel konkurrent til Südzucker i disse
geografiske områder. Det er særlig vigtigt at værne om den potentielle konkurrence på stærkt regulerede
markeder som sukkermarkedet, hvor der kun er en begrænset konkurrence, og hvor kunderne er helt
afhængige af de få leverandører, der findes.

2.2. Definitionen af de relevante produktmarkeder

263. Den dynamiske analyse af den potentielle konkurrence gælder ikke blot de geografiske markeder,
men også produktmarkederne, hvilket klart kom frem under behandlingen af Tetra Laval/Sidel (171), som
der blev vedtaget en beslutning om i år.

264. Kommissionen foretog en indgående undersøgelse af denne planlagte fusion i emballagesektoren
mellem Tetra Laval (Tetra), som er den førende i verden inden for kartonemballage og kartonemballa-
geudstyr, og Sidel, som er verdens førende inden for PET-(plast-)emballageudstyr. Fusionen, der tog
form af et offentligt overtagelsestilbud på børsen i Paris, blev anmeldt til Kommissionen den
18. maj 2001. I lyset af resultaterne af undersøgelserne besluttede Kommissionen den 30. oktober 2001
at nedlægge forbud mod denne fusion. Årsagerne hertil var hovedsageligt, at fusionen ville skabe en
markedsstruktur, der ville a) sætte Tetra i stand til at styrke sin dominerende stilling inden for kartonem-
ballage ved at eliminere den største konkurrent på et nabomarked, nemlig PET-emballageudstyr, og
b) sætte Tetra i stand til at udnytte sin dominerende stilling inden for kartonemballage til at få en
dominerende stilling inden for PET-emballageudstyr. Fusionen ville derved have forstærket
koncentrationen i emballagesektoren, skabt adgangsbarrierer på markedet og indskrænket konkurrencen
til skade for forbrugerne.

265. Tetra er den ubestridt markedsførende virksomhed i verden inden for kartonemballage. Som det
er blevet fastslået i tidligere kommissionsbeslutninger og stadfæstet af EF-Domstolen (sag C-333/94,
TetraPak mod Kommissionen), har Tetra dominerende stillinger på markederne for aseptiske kartonem-
ballagemaskiner og aseptisk kartonemballage med en markedsandel inden for EØS på 80 %. Sidel er
verdens største producent af plastemballageudstyr og navnlig SBM-maskiner (stretch-blæsestøbning),
der bruges til at producere tomme PET-flasker, med en markedsandel på omkring 60 %. Begge sektorer
er præget af stærk koncentration, idet ingen af konkurrenterne har markedsandele på over 15 %.

266. I betragtning af parternes stærke stilling på deres respektive områder fokuserede Kommissionen i
sine undersøgelser på samspillet mellem kartonemballage og PET-emballage. Kartonemballage, navnlig
emballage af aseptisk karton, har traditionelt været brugt til emballering af produkter, der er lys- eller
luftfølsomme, som f.eks. flydende mejeriprodukter, drikkevarer med frugtsmag og serveringsklar te og
kaffe (såkaldt »følsomme« produkter). Aseptisk emballage benyttes til langtidsholdbare produkter, der
ikke kræver opbevaring på køl. PET-flasker er transparente plastflasker fremstillet på basis af granulat.
PET-flasker har traditionelt været brugt til emballering af mineralvand og kulsyreholdige læskedrikke.
I 2000 blev kun 1 % af alle mælke- og juiceprodukter i EØS emballeret i PET.

267. Under henvisning til, at de to emballagematerialer traditionelt anvendes på to forskellige
områder, hævdede parterne, at de to markeder i konkurrenceretlig henseende skulle betragtes som to
forskellige markeder uden nogen indbyrdes forbindelse. Kommissionens indgående undersøgelser viste,

¥171∂ Sag COMP/M.2416, 30.10.2001.
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at hvis man definerer markederne efter SSNIP-analysen (172), udgør de to markeder i dag to forskellige
relevante produktmarkeder.

268. Kommissionen fandt imidlertid, at en statisk og snæver markedsdefinition ikke tilgodeså de
dynamiske markedsforhold og i særdeleshed samspillet mellem de to emballagematerialer. Efter en
tilbundsgående undersøgelse fastslog Kommissionen, at de to markeder, der tilhører samme
industrisektor, nemlig emballager til flydende fødevarer, er indbyrdes nært forbundne nabomarkeder, og
at interaktionerne mellem dem vil blive øget kraftigt i de kommende år.

269. Kommissionen fastslog, at producenter af PET-emballageudstyr, primært Sidel, i de kommende
år sammen med de uafhængige emballageproducenter ville tage konkurrencen op på markedet for at få
kunderne til at skifte fra kartonemballage til PET-emballage. I særdeleshed gik Sidels strategi ud på at
fremme en hurtig vækst i brugen af PET til aseptisk emballage til frugtjuice og flydende mejeriprodukter.
Efter Sidels og andre markedsaktørers opfattelse ville dette føre til en udhuling af den endnu
dominerende kartonemballages position på dette markedssegment.

270. Fusionen ville have elimineret Sidel som en konkurrent på et nært forbundet nabomarked, der
kunne udsætte Tetras dominerende stilling inden for kartonemballage for et konkurrencepres.
Kommissionen fandt, at fusionen ved at sætte Tetra i stand til at blive aktiv på begge emballagemarkeder
ville forstærke Tetras dominans, føre til højere priser på kartonemballage og mindske innovationen. Den
fremtidige hurtige vækst i efterspørgslen efter PET ville betyde, at et større konkurrencepotentiale gik tabt.

271. Det kan heraf konkluderes, at definitionen af såvel det geografiske marked som produktmarkedet
på ingen måde kan foretages på basis af en statisk analyse, hvor man udelukkende ser på de aktuelle
markedsandele, men må tage udgangspunkt i en gennemgribende analyse af de særlige dynamiske
faktorer, der gør sig gældende i en konkret industrigren. I relation til den såkaldte »små lande«-
diskussion betyder det, at selv om fusioner lettere kan føre til høje markedsandele på små nationale
markeder, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med konkurrenceproblemer. Der er ingen forskel på,
hvilke virkninger Kommissionens fusionskontrol har for virksomheder i det ene eller det andet
geografiske område. Denne konklusion underbygges også af de ovenstående statistikker over de fusioner,
der er nedlagt forbud mod.

¥172∂ SSNIP står for »Small significant non-transitory increase in prices« — dvs. at man analyserer, hvilke virkninger en
mindre, men mærkbar, og ikke forbigående prisstigning på det ene marked vil få på det andet marked.

Boks 6: Papirsagerne og kollektiv dominans

UPM-Kymmene/Haindl (1) og Norske Skog/Parenco/Walsum (2)

Den 20. juni 2000 modtog Kommissionen en anmeldelse af den finske papirmasse- og
papirproducent UPM-Kymmenes planlagte overtagelse af sin tyske konkurrent Haindl samt en
yderligere fusion, der drejede sig om salg af to af Haindls seks papirfabrikker til den norske
papirproducent Norske Skog. De markeder, der blev analyseret i denne sag, var markederne for

(1) Sag COMP/M.2498, 21.11.2001.
(2) Sag COMP/M.2499, 21.11.2001.
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avispapir og træholdigt magasinpapir (»papirmarkedet«). Kommissionen fokuserede i sin
undersøgelse på spørgsmålet om, hvorvidt disse to transaktioner ville føre til skabelse af en
kollektivt dominerende stilling på markedet for avispapir og papir. Det var en af de første sager,
hvor Kommissionen måtte se på muligheden for, at fire virksomheder tilsammen ville blive
kollektivt dominerende.

Publikationspapirindustrien er generelt præget af langsigtet konkurrence på ny kapacitet og
kortsigtet konkurrence på priserne i en situation med kapacitetsknaphed. De to markeder, der
blev undersøgt, har nogenlunde samme karakteristika, der kan opsummeres således: a) relativt
homogene produkter, selv om der findes variationer inden for de forskellige papirkvaliteter,
b) udsving i de førende producenters markedsandele på begge markeder, mest markant inden
for avispapir, c) høj grad af gennemsigtighed om kapacitet, leverancer og gennemsnitspriser,
men ingen gennemsigtighed omkring investeringsbeslutninger, før disse bliver definitive,
d) uelastisk og konjunkturbetinget efterspørgsel, e) nogen usikkerhed om graden af
omkostningssymmetri, navnlig på avispapirmarkedet, f) udbredte kontakter og forbindelser
mellem aktørerne i hele papirmasse- og papirindustrien, g) begrænset markedsstyrke hos
aftagerne, h) lettilgængelig moderne teknologi og i) en industri præget af »sunk costs« (dvs.
betydelige adgangsbarrierer).

På markedet for avispapir koncentrerede Kommissionen sig om de fire største producenter (UPM-
Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 og Holmen), der tilsammen ville komme til
at sidde på ca. 70 % af salget og 80 % af kapaciteten. På papirmarkedet ville de tre største
producenter (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso og M-Real/Myllykoski) efter fusionen
tilsammen tegne sig for ca. 70 % af såvel salget som kapaciteten på markedet. Fusionen ville
eliminere en betydelig konkurrent, Haindl, hvis omkostningsstrukturer er noget anderledes end de
andre store producenters, navnlig på avispapirmarkedet, eftersom Haindl i langt større
udstrækning bruger genbrugspapir som råmateriale. På markedet for træholdigt magasinpapir har
Haindl igennem de sidste fem år været særlig aktiv og tegner sig i dag for en stor del af den
samlede kapacitetsforøgelse, der er sket her.

Fusionen ville resultere i relativt større gennemsigtighed og mindre uvished på markedet, bl.a.
fordi antallet af store producenter reduceres fra fem til fire på avispapirmarkedet og fra fire til tre
på markedet for træholdigt magasinpapir. Men der var flere faktorer, der ikke ville virke
fremmende for kollektiv dominans, bl.a. den begrænsede stabilitet i markedsandelene, den
manglende gennemsigtighed omkring kapacitetsudvidelsesprojekter, før de blev definitive, og
mangelen på symmetri i omkostningsstrukturerne.

I første omgang så Kommissionen på, om der var risiko for samordning, for det første ved, at
aktørerne koordinerer deres investeringer i ny kapacitet for at kunne begrænse kapaciteten på
markedet og derigennem hæve gennemsnitspriserne på længere sigt, og for det andet ved, at de
koordinerer produktionsstandsninger for at understøtte priserne på kort sigt efter en afmatning i
efterspørgslen (der er intet behov for en sådan koordinering på kort sigt i perioder med høj
efterspørgsel).

Kommissionen konkluderede, at den ovenfor beskrevne form for koordinering af investeringerne
ikke ville føre til nogen stiltiende samordning på avispapirmarkederne og markederne for
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3. Fusionskontrol i det 21. århundrede 
— grønbogen om revision af fusionsforordningen

272. Den Europæiske Union står over for nye udfordringer i form af globale fusioner, øget integration
af markederne og indførelsen af euroen — og den største af dem alle er nok udvidelsen af EU til 25 eller
flere medlemsstater. For at sikre, at EU’s fusionskontrolsystem bliver i stand til at klare denne udvikling,
vedtog Kommissionen den 11. december 2001 en grønbog om revisionen af fusionsforordningen. Denne
grønbog gav startskuddet til en høring, hvor alle interesserede har fået lejlighed til at fremsætte deres
kommentarer inden udgangen af marts 2002. Kommissionen sigter mod at fremlægge forslag til en

træholdigt magasinpapir (1). Den fastholdt dog, at der er mulighed for samordning i form af
koordinering af produktionsstandsninger, hvilket kunne være med til at give de fire (respektive tre)
største producenter af avispapir (respektive træholdigt magasinpapir) en kollektivt dominerende
stilling. At det vil få indvirkning på priserne, fremgår af de omfattende udtalelser fra toplederne
hos flere store papirproducenter, der på forskellig måde har tilkendegivet over for offentligheden,
at de er rede til at afbryde produktionen, hvis det er nødvendigt for at holde balancen mellem
udbud og efterspørgsel.

I den konkrete sag ville en sådan koordinering dog nok blive undermineret af de nicheaktører, der
findes. Kommissionen er således af den opfattelse, at de resterende nicheproducenter som SCA,
Abitibi, Palm og Burgo kan spille en aktiv rolle på deres respektive markeder og gøre en stiltiende
samordning uholdbar. Disse aktører kunne få samordningen til at bryde sammen ved at foretage
investeringer, hvis oligopolisterne skulle afholde sig fra at investere for at få hævet priserne, og
øge deres produktion, hvis oligopolisterne skulle søge at indstille deres produktion midlertidigt.
Disse virksomheder, hvoraf nogle tilhører store koncerner med betydelige ressourcer og ekspertise
på andre papirmasse- og papirmarkeder, ville være i stand til at udnytte den stiltiende samordning
mellem de førende producenter til at øge deres markedsandele.

Konklusion

Selv om Kommissionen fandt adskillige faktorer, der øgede sandsynligheden for, at fusionerne
ville have givet henholdsvis fire og tre virksomheder en kollektivt dominerende stilling, påviste
den dog også en række elementer, som den fastlog alt andet lige ville opveje denne risiko. Begge
fusioner blev derfor godkendt.

(1) Et tilsvarende ræsonnement er anlagt i en anden sag, hvor fusionen blev godkendt efter en tilbundsgående
undersøgelse, nemlig sag COMP/M.2201, MAN/Auwärter, beslutning af 26.6.2001, og som rejste problemer med
kollektiv dominans. Denne fusion vil hovedsageligt få virkninger på markedet for bybusser i Tyskland.
MAN/Auwärter og den anden store aktør på markedet for bybusser i Tyskland, DaimlerChrysler’s EvoBus,
kommer hver især til at tegne sig for knap halvdelen af markedet. Efter en grundig undersøgelse af denne fusion
konkluderede Kommissionen imidlertid, at der ikke var nogen risiko for, at de to virksomheder ville være i stand
til at foretage en stiltiende samordning af deres aktiviteter. For det første fandt Kommissionen, at enhver stiltiende
markedsdeling mellem EvoBus og MAN/Auwärter ville være usandsynlig, da der ikke fandtes nogen realistisk
samordningsmekanisme. For det andet ville betydelige forskelle mellem EvoBus og MAN/Auwärter, bl.a. deres
forskellige omkostningsstrukturer, gøre det sandsynligt, at virksomhederne ville konkurrere frem for samarbejde
med hinanden. Kommissionen drog derfor den konklusion, at der fortsat ville være konkurrence på det tyske
busmarked også efter denne overtagelse. 



86 XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL.

KONK. BERETN. 2001

ændret fusionsforordning i andet halvår 2002, når den har modtaget og analyseret alle indkomne
kommentarer.

273. I grønbogen kommer Kommissionen ind på både jurisdiktionsspørgsmål, materielle spørgsmål
og procedurespørgsmål. De vigtigste ændringer, der foreslås, er følgende.

3.1. Jurisdiktionsspørgsmål

274. Fusionsforordningen giver Kommissionen enekompetence til at behandle fusioner med
fællesskabsdimension. Kommissionen har undersøgt, hvordan disse bestemmelser — dvs. omsætnings-
tærsklerne i artikel 1 — har fungeret, og den har draget den konklusion, at artikel 1, stk. 3, ikke har
opfyldt sit formål. Da artikel 1, stk. 3, blev indført i 1997, havde de deri fastsatte omsætningstærskler til
formål at give Kommissionen kompetence i sager, der berører tre eller flere medlemsstater, og som ellers
skulle anmeldes til flere medlemsstater. Siden den seneste revision af fusionsforordningen er det kun ca.
20 % af de sager, der var anmeldelsespligtige i tre eller flere medlemsstater, der rent faktisk nåede op på
disse tærskler. Kommissionen har derfor til hensigt at ændre artikel 1, stk. 3, og indføre automatisk EU-
kompetence i sager, der ellers skal anmeldes parallelt i tre eller flere medlemsstater. De nuværende
omsætningstærskler i artikel 1, stk. 3, skulle så bortfalde. Baggrunden for den foreslåede løsning er, at
Kommissionen generelt er den myndighed, der bedst er i stand til at håndtere fusioner med virkninger i
tre eller flere medlemsstater, samt ønsket om at styrke princippet om ens spilleregler for alle i EU’s
fusionskontrol. Denne ændring skulle træde i kraft før udvidelsen af EU i 2004.

275. Artikel 9 og 22 indeholder fusionsforordningens henvisningsregler, der tager sigte på at justere
det generelt omsætningsbaserede fusionskontrolsystem og åbne mulighed for, at en fusion behandles af
den myndighed, der bedst kan gøre det. Kommissionen foreslår en forenkling af henvisningskravene for
at skabe øget gennemsigtighed og fremme en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem Kommissionen og
medlemsstaterne. Den vigtigste ændring i relation til henvisning drejer sig om artikel 9, stk. 2. Forslaget i
grønbogen går ud på at ophæve kravet om, at det skal godtgøres, at en fusion truer med at skabe eller
styrke en dominerende stilling på et særskilt marked i medlemsstaten. I stedet for skal det herefter være
tilstrækkeligt, at medlemsstaten kan godtgøre, at fusionen vil påvirke konkurrencen på et sådant særskilt
marked. Desuden foreslås det, at medlemsstaten ikke længere skal godtgøre, at dette særskilte marked
udgør en væsentlig del af fællesmarkedet.

3.2. Materielle spørgsmål

276. Den praksis, der følges i erhvervslivet, har ændret sig siden fusionsforordningens ikrafttrædelse,
og det er derfor på sin plads nu at overveje, om fusionsbegrebet bør opdateres for at tilgodese denne
udvikling.

277. Fusionsbegrebet dækker over en eller flere virksomheders erhvervelse af juridisk eller faktisk
kontrol med en eller flere andre virksomheder, herunder etablering af joint ventures. Transaktioner, der
indebærer overtagelser af ikke-kontrolgivende minoritetsinteresser, falder derfor ikke ind under
forordningen. Den finder heller ikke anvendelse på strategiske alliancer. Disse alliancer beror normalt på
en form for samarbejdsaftale, men de indebærer ofte et betydeligt strukturelement, der knytter parternes
forretningsadfærd sammen. Der kan nævnes mange eksempler på denne type arrangementer i luftfarts-
sektoren og i telesektoren. Strategiske alliancer behandles for øjeblikket efter traktatens artikel 81-82.
Grønbogen beskriver de vanskeligheder, der er forbundet med at trække skillelinjerne med tilstrækkelig
retssikkerhed, og der drages den konklusion, at artikel 81-82 ser ud til fortsat at være det bedste redskab
til at vurdere disse transaktioner. Der foreslås derfor ingen ændringer på dette punkt.
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278. I grønbogen foreslås en række ændringer i de nugældende bestemmelser om fusioner bestående
af flere transaktioner. Der er tale om særskilte juridiske transaktioner, der af forskellige årsager er
forbundet, men som, når de betragtes isoleret, måske ikke når op på omsætningstærsklerne i fusionsfor-
ordningen. Spørgsmålet er så, om disse transaktioner skal anses for tilsammen at udgøre én samlet
fusion, der da ville nå op på omsætningstærsklerne i forordningen og dermed komme ind under
Kommissionens jurisdiktion. I grønbogen foreslås det at ændre de nugældende bestemmelser om
fusioner i form af flere transaktioner, således at man sikrer en mere konsekvent og effektiv anvendelse af
fusionskontrolsystemet.

279. Det vigtigste materielle kriterium for vurdering af fusioner efter fusionsforordningen er
dominanskriteriet. Grønbogen lægger op til en debat om dominanstestens fordele som den materielle test
i fusionsforordningen sammenlignet med det kriterium angående »betydelig mindskelse af
konkurrencen«, der benyttes i andre jurisdiktioner, bl.a. USA, Canada og Australien. Grønbogen lægger
op til en diskussion af fordele og ulemper ved begge sæt kriterier såvel som af, hvilken rolle effektivitets-
gevinster bør spille i vurderingen af fusioner. Det må dog pointeres, at Kommissionen ikke regner med at
kunne drage nogen endelig konklusion i dette spørgsmål inden for det tidsrum, der er til rådighed for den
igangværende revisionsrunde.

3.3. Procedurespørgsmål

280. Et af formålene med grønbogen er også at få gang i en debat om, hvordan der kan opnås
yderligere proceduremæssige forenklinger for sager, der ikke rejser konkurrenceproblemer. Ud over en
generel diskussion af sådanne foranstaltninger indeholder grønbogen også en konkret analyse af
mulighederne for ændringer i relation til visse venturekapitaltransaktioner.

281. Endelig drejer den vigtigste ændring på procedureplanet, der foreslås i grønbogen, sig om en
omlægning af fristerne for afgivelse og drøftelse af tilsagn i første og anden fase af Kommissionens
undersøgelser. Det foreslås at indføre en »stopurs«-bestemmelse, der skulle bringes i anvendelse efter
anmodning fra parterne, for at give alle de implicerede bedre tid til at overveje parternes forslag om
tilsagn.

3.4. Arbejdsgruppemøder med nationale konkurrencemyndigheder

282. Under udarbejdelsen af grønbogen om revisionen af fusionsforordningen, der blev vedtaget den
11. december 2001, indhentede Kommissionen udtalelser fra et bredt udsnit af de kredse, der er berørt af
fusionskontrollen (erhvervslivet, medlemsstaterne osv.).

283. Ud over en række uformelle møder med forskellige erhvervsfolk har Kommissionen afholdt fem
arbejdsmøder med repræsentanter for alle de 15 medlemsstaters ministerier og/eller konkurrence-
myndigheder. Møderne fandt sted i Generaldirektoratet for Konkurrence, og man drøftede bl.a. jurisdikti-
onsspørgsmål, procedureregler for tilsagn samt materielle spørgsmål (konkurrencekriteriet) og
procedurespørgsmål. Medlemsstaterne fik også lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger til et udkast
til hele grønbogen.

284. Det er Kommissionens hensigt at fortsætte drøftelserne af en reform af fusionsforordningen på
samme brede og åbne måde, og den opfordrer alle interesserede til at bidrage med deres skriftlige
kommentarer til grønbogen.
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4. Udviklingen i anvendelsen af begrebet »saneringsfusion« (failing firm defence)

285. Kommissionen anvendte begrebet »saneringsfusion« i sin beslutning om at godkende BASF’s
planlagte overtagelse af Sisas SpA’s to belgiske datterselskaber (Pantochim og Eurodiol) (173), der var
under konkursbehandling efter belgisk ret.

286. Før 2000 havde Kommissionen kun en enkelt gang baseret en godkendelsesbeslutning på
saneringsfusionsbegrebet (det såkaldte »failing firm defence«). Det skete i Kali+Salz-sagen (174), hvor der

Boks 7: Accessoriske begrænsninger — tilpasning af Kommissionens politik

Europa-Kommissionen har vedtaget en meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og
nødvendige for fusioner (de såkaldte »accessoriske begrænsninger«) (1), der erstatter en tidligere
meddelelse fra 1990. Accessoriske begrænsninger er aftaler, der er direkte knyttet til og
nødvendige for en fusion, og som virksomheder ofte indgår i forbindelse med en fusion. Blandt
hyppigt forekommende eksempler på sådanne accessoriske begrænsninger kan nævnes konkurren-
ceklausuler, licensaftaler eller købs- og leveringsaftaler.

Den nye meddelelse betegner en betydelig ændring af den hidtidige politik på området.
Kommissionen har besluttet at gøre op med en 11 år gammel praksis og herefter ikke længere
vurdere »accessoriske begrænsninger« i sine fusionsbeslutninger. Sådanne klausuler har hidtil
automatisk faldet ind under godkendelsen af selve fusionen, hvis Kommissionen fandt, at de var
direkte knyttet til og nødvendige for fusionen. Herefter vil virksomhederne og deres advokater i
stedet skulle vurdere, om eventuelle accessoriske begrænsninger kan falde ind under artikel 81.
Den nye meddelelse opstiller retningslinjer til brug for virksomhederne og deres advokater, som er
baseret på Kommissionens hidtidige praksis og erfaringer på området. Den stemmer også overens
med den igangværende modernisering af EU’s konkurrencepolitik.

Den nye politik falder desuden i tråd med den forenklede procedure, Kommissionen har anvendt
over for visse typer fusioner siden september 2000. I disse sager er Kommissionen allerede ophørt
med at tage stilling til accessoriske begrænsninger.

Det bemærkes, at Kommissionen aldrig har haft nogen juridisk forpligtelse til at vurdere og tage
formel stilling til accessoriske begrænsninger i de beslutninger, den træffer efter fusionsfor-
ordningen. Enhver stillingtagen hertil i de tidligere fusionsbeslutninger har haft rent deklaratorisk
karakter uden nogen juridisk bindende virkninger for parterne eller de nationale domstole.

Klausuler, der ikke kan anses for at være »accessoriske«, er ikke nødvendigvis ulovlige. De er blot
ikke omfattet af den beslutning, Kommissionen træffer angående fusionen. De kan dog være
lovlige efter traktatens artikel 81 eller falde ind under en gruppefritagelsesforordning.

(1) EFT C 188 af 4.7.2001, s. 5.

¥173∂ Sag COMP/M.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim, 11.7.2001.
¥174∂ Kommissionens beslutning 94/449/EØF i sag IV/M.308, Kali+Salz/MDK/Treuhand (EFT L 186 af 21.7.1994, s. 38).
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blev opstillet tre kriterier for anvendelsen af dette begreb. Disse kriterier gik ud på, at a) den overtagne
virksomhed ville i nær fremtid være blevet tvunget ud af markedet, hvis den ikke blev overtaget af en
anden virksomhed, b) der fandtes ingen anden mindre konkurrencebegrænsende overtagelsesmulighed,
og c) den overtagende virksomhed ville have overtaget den overtagne virksomheds markedsandel, hvis
den var blevet tvunget ud af markedet. Denne fremgangsmåde blev i store træk stadfæstet af EF-
Domstolen i dennes efterfølgende dom (175).

287. Det var kun det tredje kriterium, der ikke var opfyldt i BASF-sagen, da der i modsætning til
Kali+Salz-sagen, hvor der var tale om en fusion mellem duopolvirksomheder, hvorved der blev skabt et
monopol, her fandtes andre aktører på markedet, som ville blive berørt af fusionen, bl.a. Lyondell
Chemical og ISP. I betragtning af disse andre leverandørers tilstedeværelse ville det have været urimeligt
at antage, at BASF efter Eurodiols forsvinden fra markedet ville have overtaget dennes markedsandel.

288. Kommissionen sammenlignede imidlertid den situation, der ville opstå på markedet, når BASF
overtog disse aktiver, med den uundgåelige situation, at aktiverne ville blive trukket ud af markedet, og
konkluderede, at det ville have ført til direkte kapacitetsmangel på et marked, der allerede var præget af
kapacitetsknaphed, som konkurrenterne ikke ville kunne udligne på kort sigt. Uden fusionen ville
markedsforholdene således være blevet betydeligt ringere for forbrugerne. Under alle omstændigheder
tydede de økonomiske aspekter i denne sag ikke på, at BASF ville kunne gennemtvinge større
prisstigninger efter fusionen. I betragtning af de særlige og ekstraordinære omstændigheder i denne sag
gik Kommissionen derfor et par forsigtige skridt videre med at videreudvikle de meget restriktive
kriterier for saneringsfusioner, som blev opstillet under sagsbehandlingen i Kali+Salz.

¥175∂ Forenede sager C-68/94 og C-30/95, Den franske republik mod Kommissionen og SCPA mod Kommissionen, Sml. 1998 I,
s. 1375, især præmis 112-116.

Boks 8: Schneider/Legrand (1)

Efter en tilbundsgående undersøgelse nedlagde Kommissionen i oktober 2001 forbud mod
fusionen mellem de to største franske eludstyrsproducenter, Schneider Electric og Legrand.
Fusionen ville have ført til en betydelig svækkelse af konkurrencen på markedet i en række lande,
i særdeleshed i Frankrig, hvor rivaliseringen mellem de to virksomheder havde været drivkraften i
konkurrencen.

Fusionen ville især få virkninger for konkurrencen inden for lavspændingsudstyr, dvs. alle de
systemer, der benyttes til eldistribution og styring af elkredsløb i husholdninger, kontorer eller
fabrikker. Dette udstyr omfatter mange forskellige produkttyper, lige fra fordelingstavler, fatninger
og kontakter til kabelrender.

Der var betydelig overlapning mellem Schneiders og Legrands aktiviteter på markederne for
omstillingsborde (fordelingstavler og sluttavler samt komponenter hertil, hvor de tilsammen ville
få markedsandele på mellem 40 % og 70 %, alt efter det enkelte land), ledningsføringsudstyr
(navnlig fatninger og kontakter samt fastgørelses- og forbindelsesudstyr, hvor de ville få
markedsandele på 40-90 %) og visse produkter til brug i industrien (industrielle kontakter og
lavspændingsomformere) eller til mere specielle anvendelsesformål (f.eks. nødbelysning).

(1) Sag COMP/M.2283, 10.10.2001.
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5. Tilsagn

289. Året har været præget af konsolidering og udvikling af Kommissionens politik og praksis med
hensyn til tilsagn i fusionssager. Kommissionen vedtog i december 2000 en meddelelse herom (176)
(»tilsagnsmeddelelsen«). Denne meddelelse opstiller retningslinjer for tilsagn og for, hvilke løsninger af
konkurrenceproblemer der kan accepteres.

290. Som led i Kommissionens bestræbelser på at sikre ligebehandling og fremme den bedst mulige
praksis i behandlingen af tilsagn besluttede den i april 2001 at etablere et særligt kontor, der inden for
Kommissionens fusionsdirektorat — Merger Taskforce — skulle have ansvaret for kontrol med
gennemførelsen af tilsagn og rådgive om godkendelse og gennemførelse af tilsagn i fusionssager
(»Kontrolkontoret«). Dette kontrolkontor varetager flere funktioner. I det daglige arbejde består dets
vigtigste rolle i at fungere som et internt center for ekspertise angående de konkrete spørgsmål, der rejser
sig i fusionssager, hvor der er konkurrenceproblemer, der skal løses. Medarbejderne samarbejder også
med sagsbehandlerne i de fusionssager, hvor der skal afgives eller blot drøftes tilsagn, og det gør de på
det tidligst mulige tidspunkt. I disse sager består deres rolle i at sikre, at de overordnede principper i
tilsagnsmeddelelsen anvendes så konsekvent som muligt, samtidig med at de særlige aspekter i den
konkrete sag tilgodeses.

I Frankrig gav fusionen anledning til særlig store problemer inden for næsten alle de produkter,
den berørte, og den ville i de fleste tilfælde have ført til styrkelse af en dominerende stilling.
Schneider og Legrand er langt de største udbydere på det franske marked, og Kommissionens
undersøgelser viste klart, at der kun var ringe udsigt til nogen større udvikling i udenlandske
konkurrenters aktiviteter på markedet på kort og mellemlang sigt. Desuden ville fusionen have
skabt dominerende stillinger i Danmark, Spanien, Grækenland, Italien, Portugal og Det Forenede
Kongerige.

I et forsøg på at afhjælpe disse konkurrenceproblemer afgav Schneider en indledende række
tilsagn til Kommissionen den 14. september 2001, som var sidste frist for afgivelse af tilsagn. Efter
Kommissionens markedsundersøgelser stod det imidlertid klart, at disse indledende tilsagn ikke
var tilstrækkelige til at genoprette en effektiv konkurrence.

Efter fristens udløb kan Kommissionen kun acceptere »sidste øjebliks-tilsagn«, hvis det omgående
og hævet over enhver tvivl kan fastslås, at de vil genoprette konkurrencen. Schneider fremlagde nye
tilsagn den 24. september, men de efterlod alvorlig tvivl om, hvor konkurrencedygtige de enheder,
der skulle frasælges, ville være, navnlig hvad angår adgangen til distribution i Frankrig og den
økonomiske risiko i forbindelse med disse enheders faktiske udskillelse fra resten af den koncern,
de indgik i. Desuden gav Schneiders forslag heller ikke nogen effektiv løsning på adskillige af de
geografiske markeder og/eller produktmarkeder, hvor der var påvist konkurrenceproblemer.
Kommissionen havde derfor intet andet valg end at nedlægge forbud mod transaktionen.

Den 13. december 2001 indbragte Schneider Kommissionens beslutning for Retten i Første Instans.

¥176∂ Kommissionens meddelelse om løsninger, der er acceptable i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og
Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 (EFT C 68 af 2.3.2001, s. 3-11).
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291. Kontrolkontoret arbejder også med at udvikle retningslinjer for god praksis på basis af
erfaringerne fra tidligere fusionssager for at få indkredset de aspekter, der har fungeret godt, og de, der
ikke har.

292. Et eksempel på den større klarhed, der er skabt med tilsagnsmeddelelsen, er, at alle
Kommissionens beslutninger nu indeholder en klar angivelse af, hvilke dele af tilsagnene der er
betingelser, og hvilke dele der er påbud (177). Et godt eksempel herpå er artikel 2 og 3 i den dispositive del
af beslutningen i The Post Office/TPG/SPPL (178). De juridiske konsekvenser af manglende overholdelse
af betingelser er forskellige fra manglende opfyldelse af påbud. Formålet med den klare sondring mellem
betingelser og påbud i de godkendelsesbeslutninger, hvortil Kommissionen har knyttet betingelser, er at
sikre, at der ikke kan herske nogen tvivl om, hvilke konsekvenser det vil få, hvis man ikke opfylder de
forskellige dele af tilsagnene.

293. Et andet eksempel på de virkninger, tilsagnsmeddelelsen har haft, er, at der er benyttet
administratorer i alle de sager, hvor der var tale om betinget godkendelse i 2001, med undtagelse af én
sag (179). Desuden er der i årets løb også sket en betydelig udvikling med hensyn til administratorernes
mandat — dvs. deres rolle og beføjelser. Kommissionen sigter mod i løbet af første halvår 2002 at
iværksætte en høring angående en standardtekst for afhændelsestilsagn samt et proformamandat for
administratorer. Formålet hermed er at gøre det lettere for fusionsparterne og Kommissionen at udarbejde
og forhandle om tilsagn. Det bør ske på en måde, der sikrer en konsekvent fremgangsmåde i forskellige
sager, samtidig med at man bevarer muligheden for at afpasse tilsagnene efter de særlige forhold, der gør
sig gældende i den konkrete sag.

5.1. Tilsagn — statistisk udvikling

294. I årets løb blev der vedtaget 13 beslutninger baseret på tilsagn fra fusionsparterne efter fase 1-
undersøgelser (180). Derudover blev 10 fusioner godkendt på basis af tilsagn efter andenfasebe-
handling (181). I to af disse fusioner (Metso/Svedala (182) og Bombadier/Adtranz (183)) var der også blevet
afgivet tilsagn under første fase, men da de ikke imødekom Kommissionens betænkeligheder, var anden
fase blevet iværksat. Fem andre fusioner blev godkendt uden betingelser efter andenfasebehandling (184).
Det bemærkes, at parterne i MAN/Auwärter havde afgivet tilsagn under første fase, men de blev

¥177∂ Se afsnit II, punkt 12, i meddelelsen.
¥178∂ Sag COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥179∂ Sag COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
¥180∂ Sag COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567,

Nordbanken/Postgiro, 8.11.2001; COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/M.2337,
Nestlé/Ralston Purina, 27.7.2001; COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001; COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV,
26.6.2001; COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001; COMP/M.2268, Pernod Ricard/Diageo/Seagram
Spirits, 8.5.2001; COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001; COMP/M.2277, Degussa/Laporte,
12.3.2001; COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001; COMP/M.2041, United Airlines/US Airways,
12.1.2001.

¥181∂ Sag COMP/M.2389, Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533,
BP/E.ON, 20.12.2001; COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001; COMP/M.2434, Grupo Villar
Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico, 26.9.2001; COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001; COMP/M.2139,
Bombardier/ADtranz, 3.4.2001; COMP/M.1915, The Post Office/TPG/SPPL, 13.3.2001; COMP/M.1853, EDF/EnBW,
7.2.2001; COMP/M.2033, Metso/Svedala, 24.1.2001.

¥182∂ Sag COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥183∂ Sag COMP/M.2139, 3.4.2001.
¥184∂ Sag COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 20.6.2001; COMP/M.2314, BASF/Pantochim/Eurodiol, 11.7.2001; COMP/M.2333, De

Beers/LVMH, 25.7.2001; COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001; COMP/M.2499, Norske
Skog/Parenco/Walsum, 21.11.2001.
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overflødige, efter at Kommissionen ved afslutningen af sin tilbundsgående undersøgelse havde
konkluderet, at fusionens virkninger ikke gav anledning til nogen problemer.

295. Af de fem fusioner, der blev nedlagt forbud mod i 2001, var der to sager (SCA/Metsä Tissue (185)
og CVC/Lenzing (186)), hvor der i anden fase blev afgivet de samme tilsagn, som Kommissionen havde
fundet utilstrækkelige i den første fase, i to andre sager (Schneider/Legrand (187) og Tetra Laval/Sidel (188))
blev der afgivet forskellige tilsagn i de to faser, og i en sag (GE/Honeywell (189)) blev der ikke afgivet
nogen tilsagn i første fase. Sidstnævnte sag gennemgås andetsteds i dette kapitel.

5.2. Former for tilsagn accepteret i 2001

296. Et af grundprincipperne i tilsagnsmeddelelsen er, at når der opstår konkurrenceproblemer, »er
den mest virkningsfulde metode til at genoprette en effektiv konkurrence — bortset fra et forbud — at
skabe de rette betingelser for oprettelse af en ny konkurrencedygtig enhed eller for styrkelse af de
eksisterende konkurrenter gennem afhændelse af interesser« (190). I overensstemmelse med dette princip
er langt størsteparten af de konkurrenceproblemer, der har rejst sig i fusionssager i løbet af 2001, blevet
løst gennem afhændelser. F.eks. var der i syv af de 13 fusioner, der blev godkendt på betingelser i løbet af
første fase, tale om afhændelse af en eller flere virksomheder (191), og i en anden blev der afhændet
lufthavnsslots (United Airlines/US Airways (192)). I andenfasesager var afhændelser også den type tilsagn,
der blev accepteret i de fleste tilfælde. I Metso/Svedala (193) og The Post Office/TPG/SPPL (194) blev alle
konkurrenceproblemer løst gennem de afhændelser, parterne afgav tilsagn om at foretage. Og i
Bombadier/ADtranz (195) afgav parterne tilsagn om at afhænde deres interesser i Regioshuttle og
Variotram gennem eksklusive, ikke-overdragelige licenser.

297. I fire fase 1-sager og yderligere fire fase 2-sager afgav parterne tilsagn om at sælge aktieposter i
andre virksomheder, således at problemerne omkring deres kontrol over eller indflydelse i disse
virksomheder blev løst (196). I Allianz/Dresdner blev de af Kommissionen påviste konkurrenceproblemer,
som beroede på risikoen for de facto-kontrol med den betydelige konkurrent, Münchener Rück, f.eks.
løst ved parternes tilsagn om at nedbringe deres aktiepost i denne virksomhed til 20,5 % inden udgangen
af 2003 og afstå fra at udøve mere end en dertil svarende andel af deres stemmerettigheder på Münchener
Rücks årlige generalforsamling. På samme måde ville den svenske bankkoncern i Nordbanken/Postgirot
have fået fuld kontrol over det ene af de to store betalingssystemer og afgav tilsagn om at reducere sine

¥185∂ Sag COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥186∂ Sag COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥187∂ Sag COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥188∂ Sag COMP/M.2416, 30.10.2001.
¥189∂ Sag COMP/M.2220, 3.7.2001.
¥190∂ Afsnit III.1, punkt 13.
¥191∂ Sag COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001;

COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001; COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001;
COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001; COMP/M.2277, Degussa/Laporte, 12.3.2001;
COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001.

¥192∂ Fusionsaftalen mellem disse to virksomheder blev senere opgivet, da der blev rejst indsigelse i USA som følge af
konkurrenceproblemer. 

¥193∂ Sag COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥194∂ Sag COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥195∂ Sag COMP/M.2139, 3.4.2001.
¥196∂ Fase 1 — sag COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001; COMP/M.2574,

Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001. Fase 2 — sag
COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533, BP/E.ON, 20.12.2001; COMP/M.2420,
Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001; COMP/M.1853, EDF/EnBW, 7.2.2001.



XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL. 93

KONK. BERETN. 2001

interesser i det andet, Bankgirot, til 10 % og afstå fra at udøve mere end dertil svarende aktionærret-
tigheder.

298. Størsteparten af de afhændelsestilsagn, der blev accepteret i 2001, har været forbundet med en
forpligtelse til at afslutte afhændelsen inden for en bestemt frist efter beslutningens vedtagelse. I to sager
var der tale om en øjeblikkelig løsning (197). I The Post Office/TPG/SPPL (198) forpligtede parterne sig til
ikke at gennemføre deres fusion, før der var indgået en bindende aftale med en af Kommissionen
godkendt køber til de aktiver, der skulle afhændes, da Kommissionen fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt
denne afhændelse gav det ønskede resultat, i meget vid udstrækning ville afhænge af, hvem der overtog
disse aktiver (199).

299. Den anden fusion i 2001, hvor Kommissionen accepterede en bindende aftale med en køber, var
Nestlé/Ralston Purina (200). Denne betingelse blev for første gang knyttet sammen med et alternativt
tilsagn, der populært går under betegnelsen »kronjuvelerne« (201). Muligheden for at acceptere et sådant
tilsagn var forudset i tilsagnsmeddelelsen (202), og det er en type tilsagn, Kommissionen regner med at se
flere af i fremtiden. I denne sag gik den første alternative løsning ud på at meddele licens på Nestlés
Friskies-mærke i Spanien. Hvis licensen ikke var meddelt enten på en nærmere fastsat dato (203) eller den
dato, hvor den anmeldte fusion blev gennemført, ville løsningen med at give licens på Nestlé-mærkerne
ikke længere gælde for parterne, og kronjuvelalternativet måtte iværksættes. Dette alternativ gik ud på
afhændelse af Nestlés 50 % i Nestlés spanske joint venture sammen med Agrolimen (Gallina Blanca
Purina JV), og at det blev betragtet som en kronjuvel skyldtes, at der var tale om en større og lettere
salgbar pakke end licenserne på Nestlés Friskies-mærke.

300. Selv om størsteparten af de tilsagn, Kommissionen har accepteret, stemmer overens med
princippet om, at simple strukturbetonede tilsagn er den bedste løsning, har Kommissionen også
accepteret tilsagn, der var noget mere komplicerede end en simpel afhændelse. I EDF/EnBW (204), hvor
fusionen blev godkendt efter en tilbundsgående undersøgelse, indeholdt tilsagnspakken tre elementer.
Der var tale om to relativt standardbetonede tilsagn (205) og et helt nyt tredje element. Dette tredje element
i sagen tog sigte på at løse de konkurrenceproblemer, der opstod i relation til de såkaldte »privilegerede«
kunder i Frankrig, dvs. kunder, hvis elleverancer er åbne for konkurrence. For at imødekomme disse
problemer afgav EDF tilsagn om at give konkurrenter adgang til elproduktionskapacitet i Frankrig,
5 000 MW i form af virtuelle kraftværker og 1 000 MW i form af såkaldte »back-to-back«-aftaler til
eksisterende aftaler vedrørende indkøb af kombineret kraftvarme. I den forbindelse må man ikke
glemme, at afhændelse af kraftværker ikke ville være nogen egnet løsning, generelt af økonomiske
grunde (det var lidet sandsynligt, at en nytilkommen producent ville have løbet den risiko, der var
forbundet med at overtage et sådant anlæg), og i den konkrete sag, hvor der var tale om kernekraftværker,

¥197∂ Se afsnit III.1, punkt 20, i meddelelsen.
¥198∂ Sag COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥199∂ Se også gennemgangen af opfyldelsen af tilsagn, afsnit 5.3. 
¥200∂ Sag COMP/M.2337, 27.7.2001.
¥201∂ Denne type tilsagn er tidligere set i andre sager, f.eks. IV/M.1453, AXA/GRE, 8.4.1999 og COMP/M.1813, Industri

Kapital (Nordkem)/Dyno, 12.7.2000.
¥202∂ Punkt 22 og 23.
¥203∂ Den nøjagtige dato anses for at være fortrolig. 
¥204∂ Sag COMP/M.1853, 7.2.2001.
¥205∂ EDF afgav for det første tilsagn om at afstå fra at udøve sine stemmerettigheder i CNR, som producerer elektricitet i

Frankrig, og trække sin repræsentant ud af CNR’s bestyrelse. EDF vil heller ikke længere medvirke til at fastlægge
CNR’s forretningspolitik og adfærd på markedet. Dette tilsagn vil sikre, at CNR bliver i stand til at optræde som en aktiv
konkurrent på elmarkedet i Frankrig. For det andet vil EnBW afhænde sine 24 % i WATT, hvilket vil genoprette den
situation, der førhen bestod i Schweiz. 



94 XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL.

KONK. BERETN. 2001

også af juridiske grunde. I disse tilsagn forpligtede EDF sig til at tildele kontrakterne på de virtuelle
kraftværker i en åben, ikke-diskriminerende offentlig auktion, der skal være åben for både energipro-
ducenter og energiforhandlere. Disse aftaler om adgang til produktionskapacitet skal gælde i fem år, og
de kan kun opsiges efter begrundet anmodning fra EDF. Det ventes, at elmarkedet i Frankrig i løbet af
dette tidsrum vil have udviklet sig på en sådan måde, at der bliver adgang til tilstrækkelige alternative
forsyningskilder.

301. De konklusioner, der kan drages af dette eksempel, har muligvis kun begrænset værdi på grund af
de ganske særlige omstændigheder, der gjorde sig gældende i EDF/EnBW-sagen, men sagen viser ikke
desto mindre, at Kommissionen er rede til at acceptere andet end standardtilsagn, når omstændighederne
kræver det, og når der er tid nok til at undersøge, hvor effektivt sådanne tilsagn vil virke. Det vil normalt
komme på tale under andenfasebehandlingen.

302. Der har været én markant forskel på de typer tilsagn, Kommissionen har accepteret i førstefa-
sesager i 2001 sammenlignet med 2000. Forskellen ligger i, at i 2001 har Kommissionen ikke accepteret
noget tilsagn i fase 1, der drejede sig om at give konkurrenter eller kunder adgang til leveringsnet eller
potentielt blokerende patenter. Denne type tilsagn var i 2000 blevet accepteret i seks sager (206). I
Vivendi/Canal+/Seagram-sagen accepterede Kommissionen en tilsagnspakke, der omfattede konkurrenters
adgang til Universals film og onlinemusik — uden diskrimination til fordel for Universals associerede
selskaber, nemlig Canal+ og Vizzavi. Blandt andre eksempler kan nævnes BASF/Shell/Project Nicole
(patentlicenser), Vodafone Airtouch/Mannesmann (adgang til roamingtakster og engrostjenester) og
BSkyB/Kirch Pay TV (adgang til Kirchs adgangskontrolsystem og betalings-tv-tjenester).

303. Selv om Kommissionen ikke har accepteret noget tilsagn, der drejede sig om at give adgang til
leveringsnet eller potentielt blokerende patenter i førstefasesager i 2001, er denne type tilsagn blevet
accepteret i fem andenfasesager (207). At sådanne tilsagn fortsat har kunnet accepteres i fase 2, men ikke i
fase 1, afspejler måske en større forsigtighed fra Kommissionens side efter vedtagelsen af tilsagnsmed-
delelsen. Det kommer også til udtryk i, at antallet af sager, hvor der har været afgivet tilsagn under
førstefasebehandlingen, er faldet i år i forhold til 2000 (fra 27 til 13 sager), mens Kommissionen samtidig
i 2001 har indledt flere andenfaseundersøgelser end i noget tidligere år (22 i 2001 i forhold til 12 i 1998,
19 i 1999 og 20 i 2000).

5.3. Opfyldelse af tilsagn

304. Ovenfor fokuseredes på de nye tilsagn, som Kommissionen har accepteret i årets løb. Det er
imidlertid kun en del af historien. Det er også vigtigt at se på, hvordan de af Kommissionen tidligere
godkendte tilsagn er blevet opfyldt, eftersom et tilsagn kun kan give en fuldstændig løsning på de
konstaterede konkurrenceproblemer, hvis det opfyldes rigtigt og i fuldt omfang.

305. Mange af de virksomheder, der har været impliceret i sager, der blev godkendt på visse
betingelser i løbet af 2001, er allerede nået langt på vejen mod fuldstændig opfyldelse af deres tilsagn.
Det har navnlig været tilfældet i de sager, hvor tilsagnene gik ud på afhændelser.

¥206∂ Sag COMP/M.2050, Vivendi/Canal+/Seagram, 13.10.2000; COMP/JV.48, Vodafone/Vivendi/Canal+, 20.7.2000;
COMP/M.1795, Vodafone Airtouch/Mannesmann, 12.4.2000; COMP/M.1751, Shell/BASF/JV, Project Nicole, 29.3.2000;
COMP/M.1838, BT/ESAT, 27.3.2000; COMP/JV.37, BSkyB/Kirch Pay TV, 21.3.2000.

¥207∂ Sag COMP/M.2389, Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2434,
Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico, 26.9.2001; COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001;
COMP/M.1853, EDF/EnBW, 7.2.2001.
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306. Som et eksempel på en sag, hvor der usædvanlig hurtigt blev fundet en køber, kan nævnes The
Post Office/TPG/SPPL (208), hvor parterne afgav tilsagn om at indgå en bindende aftale med en køber.
Beslutningen blev vedtaget den 13. marts 2001, og mindre end tre måneder efter fik Kommissionen
forelagt en salgs- og købsaftale med Swiss Post International til godkendelse — den blev godkendt den
14. juni 2001, afhændelsen fandt sted umiddelbart efter (209), og i overensstemmelse med tilsagnene i
denne sag var The Post Office, TPG og SPPL derefter i stand til at gennemføre den anmeldte fusion.

307. I Metso/Svedala (210) traf Kommissionen en betinget godkendelsesbeslutning den 24. januar 2001,
og i september 2001 kunne den godkende den svenske virksomhed Sandvik AB som køber af de aktiver,
der skulle afhændes. Selv om denne løsning ikke kom i stand på særlig kort tid, var sagen interessant,
fordi der var tale om samarbejde med de amerikanske konkurrencemyndigheder, ikke alene under
Kommissionens undersøgelser, men også i forbindelse med tilsagnene, efter at Kommissionens
beslutning var truffet. Årsagen til dette vedvarende samarbejde var, at tidsfristerne for det amerikanske
FTC’s behandling af sagen var anderledes, idet de amerikanske undersøgelser kunne fortsætte indtil
oktober 2001, hvor FTC godkendte fusionen. I USA blev størsteparten af konkurrenceproblemerne løst
gennem afhændelse af de forskellige interesser inden for stenknusning til Sandvik AB.

308. I løbet af 2001 blev der også gjort gode fremskridt med opfyldelsen af mange andre tilsagn.
F.eks. blev den afhændelse af polypropylenanlæg og -interesser, som parterne havde afgivet tilsagn om i
Shell/BASF/JV — Project Nicole (211), afsluttet i første halvdel af 2001, og det samme gjaldt
afhændelserne på de polyethylenmarkeder, hvor der var konkurrenceproblemer i Dow Chemical/Union
Carbide (212).

309. Et andet eksempel var det vellykkede salg af de varemærker og interesser, som Unilever havde
afgivet tilsagn om at afhænde for at få godkendt sin overtagelse af Bestfoods i september 2000. De
mærker, der skulle afhændes, var Bachelors, McDonnell’s, Oxo og Vesta (supper) i Det Forenede
Kongerige og Irland, Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles, Liebig/Liebox, Oxo, Aardapel
Anders, Rijke Sauzen, Raguletto og Lesieur (hovedsageligt supper, flydende saucer og tilbehør i tørform)
på det europæiske kontinent, Casa de Mateus (marmelade) i Portugal og BlåBand, Touch of Taste og
Isomitta (bouillon) i Norden. De blev solgt samlet til Campbell Soup Company i en handel, der i sig selv
nåede op på tærsklerne for fællesskabsdimension, således at den måtte anmeldes til Kommissionen for at
blive godkendt (213). Transaktionen blev derefter godkendt i april 2001.

310. Så gnidningsløst er det imidlertid ikke gået med opfyldelsen af alle de tilsagn, der har dannet
grundlag for Kommissionens godkendelse af fusioner.

311. I forbindelse med de tilsagn, parterne havde afgivet i TotalFina/Elf Aquitaine (214), havde
Kommissionen således i september 2000 afvist TotalFinas først foreslåede købere, fordi der bl.a. var tale
om købere, der ikke havde noget incitament til at skabe effektiv konkurrence på markedet for benzinsalg
på de franske motorveje. En af de foreslåede købere, Le Mirabellier, indbragte derefter denne beslutning
for Førsteinstansretten. Denne har endnu ikke truffet nogen afgørelse i denne sag, men afviste dog Le

¥208∂ Sag COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥209∂ Som i næsten alle sager, hvor der er tale om afhændelser, var afhændelsens gennemførelse ikke ensbetydende med, at alle

tilsagn var opfyldt, da nogle af elementerne i dem drejede sig om sælgers adfærd efter afhændelsen. 
¥210∂ Sag COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥211∂ Sag COMP/M.1751, 29.3.2000.
¥212∂ Sag COMP/M.1671, 3.5.2000.
¥213∂ Sag COMP/M.2350, Campbell/ECBB (Unilever), 2.4.2001.
¥214∂ Sag COMP/M.1628, 9.2.2000.
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Mirabelliers begæring om foreløbige forholdsregler (215). Efter at det første forslag om købere til disse
benzinstationer var blevet afvist, foreslog TotalFina nye købere, der blev godkendt af Kommissionen i
maj 2001.

312. Et særligt aspekt ved den tilsagnspakke, der blev accepteret i TotalFina/Elf Aquitaine (216), var
afhændelsen af LPG-selskabet Elf Antargaz. Dette salg blev tilendebragt i 2001 (217), hvor Kommissionen
godkendte, at PAI, som er et datterselskab af BNP Paribas, og det amerikanske firma UGI overtog disse
interesser. PAI og UGI var allerede blevet godkendt som købere af Kommissionen i forbindelse med dette
tilsagn, men køberne måtte først overbevise Kommissionen om, at denne løsning, som involverede både
en finansiel virksomhed og en amerikansk virksomhed med speciale inden for distribution og salg af
elektricitet, naturgas og LPG, repræsenterede en permanent strukturel løsning på de problemer, der var
blevet påvist på markedet for salg af LPG i Frankrig. Alle de betingelser, som blev stillet for
Kommissionens godkendelse af TotalFina/Elf Aquitaine-fusionen, er nu opfyldt.

313. Kommissionen har også set eksempler på, hvordan de tidsfrister, parterne forpligter sig til at
overholde, kan blive forstyrret af tredjeparter. I Carrefour/Promodes (218) havde Carrefour f.eks. afgivet
tilsagn om at sælge sin aktiepost i Cora inden for en nærmere fastsat frist. Til trods for Carrefours ærlige
bestræbelser lykkedes det imidlertid ikke at sælge disse interesser inden for fristen. Men i stedet for at
tilbagekalde beslutningen så Kommissionen sig i stand til at forlænge fristen, og Cora blev til sidst
afhændet til en finansiel investor. Eftersom salget af aktieposten ikke blev gennemført inden for fristen,
var denne sag et godt eksempel på den vigtige rolle, administratorerne kan spille i sådanne situationer,
hvor det drejer sig om at forhindre, at den pågældende virksomheds konkurrencedygtighed lider skade i
tiden mellem den tilgrundliggende transaktions gennemførelse og afhændelsen af aktieposten.
Erfaringerne fra denne sag har ydet et betydeligt bidrag til Kommissionens arbejde med at få udarbejdet
et standardmandat for administratorer.

314. Da Carrefour/Promodes-sagen i sidste instans mundede ud i en afhændelse til en finansiel
investor, måtte Kommissionen grundigt overveje de nærmere betingelser for, at en finansiel investor kan
anses for at være en acceptabel køber. Selv om der naturligvis må tages hensyn til omstændighederne i
den enkelte sag ved afgørelsen af, om en finansiel investor kan være en acceptabel køber, er der en række
faktorer, der kan give problemer. Det er f.eks. vigtigt, at køber og sælger er uafhængige af hinanden, og
sælger bør derfor ikke have modtaget større lån fra køber, på samme måde som køber ikke bør have fået
større lån fra eller være forpligtet over for sælger. Desuden må Kommissionen se på, om den finansielle
investor er i besiddelse af den nødvendige ekspertise til at udvikle eller bevare den pågældende
virksomhed som en aktiv konkurrencefaktor. Det gælder især, når køber får majoritetsinteresser i den
virksomhed, der afhændes.

5.4. Internationalt samarbejde om tilsagn

315. Vigtigheden af den samordning, der foregår mellem Kommissionen og de relevante myndigheder
i USA og andre lande, behandles andetsteds i denne beretning. Det er dog vigtigt at understrege, at de
drøftelser, der finder sted mellem Kommissionen og andre myndigheder, ikke alene drejer sig om de
materielle spørgsmål, der er inde i billedet, men også om, hvad der må gøres for at få problemerne løst.
En sådan samordning foregik i mange af sagerne i 2001.

¥215∂ Sag T-342/00, Petrolessence SA Société de Gestion de Restauration Routière mod Kommissionen for De Europæiske
Fællesskaber — foreløbige forholdsregler.

¥216∂ Sag COMP/M.1628, 9.2.2000.
¥217∂ Sag COMP/M.2375, PAI + UGI/Elf Antargaz, 21.3.2001.
¥218∂ Sag COMP/M.1684, 25.1.2000.
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316. I Metso/Svedala (219) foretog USA’s Federal Trade Commission (FTC) sideløbende undersøgelser,
som på grund af de forskellige frister, der gælder i de to jurisdiktioner, fortsatte, efter at Kommissionen
havde afsluttet sin undersøgelse. I denne sag løste de tilsagn, parterne havde afgivet over for
Kommissionen, også de fleste af de problemer, der var blevet påvist i USA.

6. Artikel 9-henvisninger til medlemsstaterne — ny udvikling

317. I forbindelse med revisionen af fusionskontrollen foreslås det at ændre henvisningsreglerne i
artikel 9. Der er dog også sket en udvikling inden for Kommissionens politik med hensyn til anvendelse
af artikel 9 i årets løb, hvor Kommissionen henviste en del af to fusioner, nemlig BP/E.ON (220) og
Shell/DEA (221) angående samtlige olieprodukter, til Bundeskartellamt. Samtidig indledte Kommissionen
tilbundsgående undersøgelser, hvad angår de petrokemiske dele af begge transaktioner på grund af
problemer på ethylenmarkedet. Analysen af den petrokemiske sektor blev således foretaget adskilt fra
analysen af produkterne på det efterfølgende oliemarked i Tyskland, som blev henvist til Bundeskar-
tellamt.

318. Det var første gang, at analysen af en hel sektor i en medlemsstat blev henvist til en national
myndighed, selv om denne ikke havde godtgjort, at transaktionen ville true med at skabe eller styrke en
dominerende stilling på alle markederne i denne sektor (produkter på det efterfølgende marked) i
Tyskland. Denne afgørelse blev truffet, fordi transaktionen ville berøre adskillige andre produkt-
markeder, der ikke var omfattet af henvisningsanmodningen (f.eks. basisolie, additiver, vaselin og slack
wax), eller hvor Bundeskartellamt efter en foreløbig gennemgang ikke fandt, at transaktionen gav
anledning til konkurrenceproblemer. Disse markeder er snævert forbundet med de markeder for
olieprodukter og smøremidler, der udtrykkeligt var nævnt i henvisningsanmodningen, eftersom de alle
indgår i den produktkæde, der fremkommer efter raffineringen, hvilket betyder, at de ovennævnte
problemer med adgang til raffinaderier og infrastrukturer også gør sig gældende på disse markeder. En
opsplitning af disse markeder ville have ført til en uheldig opsplitning af vurderingen af sagen med
hensyn til olieprodukter. For at undgå dette besluttede Kommissionen at henvise hele den del af sagen,
der drejede sig om olieprodukter, til de tyske myndigheder.

319. I Govia/Connex South Central (222) fandt Kommissionen, at betingelserne i fusionsforordningens
artikel 9, stk. 2, litra b), var opfyldt. For at disse betingelser kan være opfyldt, må Kommissionen fastslå,
at det berørte marked ikke udgør en væsentlig del af fællesmarkedet. De britiske myndigheder havde
anmodet om at få sagen henvist, fordi transaktionen påvirkede konkurrencen på bestemte jernbanefor-
bindelser, navnlig i London-Gatwick-Brighton-området, hvor der var overlapning mellem South Central
og parternes eksisterende jernbaneselskab Thameslink. Det var første gang nogensinde, at en sag er
blevet henvist til en medlemsstat efter fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra b).

320. I to artikel 9-sager henviste Kommissionen en sag til de nationale myndigheder, hvis endelige
afgørelse derefter blev indbragt for en national domstol. I henhold til fusionsforordningen må de
nationale myndigheder kun træffe de foranstaltninger, der er absolut nødvendige for at genoprette
konkurrencen på de berørte markeder. Men der kan anlægges sag efter national ret og EU-retten mod de
foranstaltninger, medlemsstaterne træffer i henviste sager. Det er i år sket i to sager.

¥219∂ Sag COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥220∂ Sag COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥221∂ Sag COMP/M.2389, 23.8.2001.
¥222∂ Sag COMP/M.2446, 20.7.2001.
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321. Den første af disse sager var Interbrew/Bass (223), som var blevet henvist til de britiske
myndigheder i 2000. Efter en tilbundsgående undersøgelse hos konkurrencemyndighederne besluttede
handels- og industriministeren den 3. januar 2001 at pålægge et påbud, der betød en fuldstændig
afhændelse af alle Bass’ bryggeriaktiviteter og dermed i realiteten et forbud mod fusionen. Den 2. februar
2001 indbragte Interbrew dette påbud for domstolen med påstand om, at det var urimeligt og grundede på
uretfærdig sagsbehandling. Den 23. maj afviste Main Court of London Interbrews hovedpåstand, men
statuerede, at konkurrencemyndighedernes sagsbehandling ikke havde været retfærdig, da Interbrew ikke
havde haft tilstrækkelig lejlighed til at fremsætte sine synspunkter til vigtige spørgsmål i forbindelse med en
alternativ, mindre bebyrdende foranstaltning. Efter indgående overvejelser og samråd besluttede de
britiske myndigheder at påbyde Interbrew at afhænde enten Bass Brewers eller Carling Brewers til en
køber godkendt af Director General of Fair Trading for at løse problemerne omkring de skadelige
virkninger af fusionen mellem Interbrew og Bass Brewers.

322. Den anden sag drejede sig om elforsyningsaspekterne i ENEL/FT/Wind/Infostrada (224), der blev
henvist til de italienske konkurrencemyndigheder. Efter en tilbundsgående undersøgelse godkendte de
italienske myndigheder fusionen, men pålagde ENEL en række betingelser. Afgørelsen blev senere
appelleret af ENEL (225), og også den italienske forbrugerorganisation CODACONS indbragte afgørelsen
for en domstol. I en samlet dom i begge appelsager, som blev bekendtgjort den 14. november 2001,
fastslog den italienske domstol (TAR), at ENEL ikke havde nogen dominerende stilling på markedet for
elforsyning, og annullerede desuden de italienske konkurrencemyndigheders afgørelse, hvad angår de
pålagte betingelser.

7. Internationalt samarbejde

323. Kommissionen arbejder på at udbygge det bilaterale samarbejde med lande uden for EU om
konkurrencespørgsmål, navnlig i fusionssager. Den er også aktiv på det multilaterale område og har i år
koncentreret indsatsen om at få etableret et internationalt konkurrencenetværk.

324. Mange praktiske og juridiske problemer i forbindelse med fusioner med globale virkninger har
krævet et effektivt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder om håndhævelsen af de respektive
regler.

7.1. Samarbejdet med de amerikanske myndigheder

325. Samarbejdet mellem EU og USA foregår på grundlag af de to samarbejdsaftaler, der er indgået
med USA igennem de seneste ti år. Dette samarbejde om håndhævelse af konkurrencereglerne er faktisk
nærmest blevet en model for samarbejde tværs over Atlanterhavet generelt.

326. Erfaringerne med det løbende samarbejde har været, at det virker effektivt, navnlig i
fusionssager, hvor det er lykkedes at mindske risikoen for indbyrdes afvigende eller inkonsekvente
afgørelser betydeligt. Kommissionen og de amerikanske myndigheder er dog ikke altid helt enige om
vurderingen af konkrete fusioner, heller ikke fusioner, der berører globale markeder. Et markant
eksempel på meningsforskelle med USA sås i den beslutning, Kommissionen i år traf om at forbyde

¥223∂ Sag COMP/M.2044, 22.8.2000.
¥224∂ Sag COMP/M.2216, 19.1.2001.
¥225∂ Sagen blev indbragt for Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — TAR.
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fusionen mellem GE og Honeywell (226). Både GE og Honeywell indbragte i september 2001 denne
beslutning for EF-Domstolen.

327. Selv om sådanne divergenser kun er forekommet ganske sjældent, er der meget at vinde ved at
sikre den størst mulige konvergens i fusionskontrollen mellem EU og USA. Det er baggrunden for, at
man har omprioriteret arbejdet i den transatlantiske arbejdsgruppe, som nu skal indkredse, på hvilke
områder der er mulighed for at skabe større konvergens. Dialogen og samarbejdet mellem Kommissionen
og de amerikanske konkurrencemyndigheder har allerede ydet et væsentligt bidrag til en øget
konvergens, og det er Kommissionens mål at mindske risikoen for unødige divergenser i fremtiden ved at
se nærmere på de sager, hvor vi måske har anlagt lidt forskellige holdninger.

¥226∂ For en mere indgående gennemgang af denne sag — COMP/M.2220, General Electric/Honeywell, beslutning af 3.7.2001
— henvises til boksen i dette kapitel. 

Boks 9: GE/Honeywell

Den 3. juli 2001 erklærede Europa-Kommissionen den planlagte fusion mellem de amerikanske
selskaber General Electric (GE) og Honeywell uforenelig med fællesmarkedet.

Fusionen berørte to industrigrene, nemlig produkter til luftfartssektoren (jetmotorer, flyelektronik
og andet flyudstyr samt flymotorstartere) og industrisystemer (små marinegasturbiner).

Kommissionen hæftede sig ved de horisontale og konkurrencebegrænsende virkninger, fusionen
ville få, i betragtning af at de produkter og tjenester, den fusionerede enhed ville kunne tilbyde
et fælles kundegrundlag, supplerede hinanden. I særdeleshed fandt Kommissionen, at fusionen
ville sætte den i stand til i kraft af sin markedsstyrke at holde konkurrenterne ude fra disse
markeder.

GE’s dominerende stilling

En vigtig faktor i Kommissionens vurdering var, at GE’s dominerende stilling inden for jetmotorer
til store trafikfly og regionalfly og GE’s finansielle styrke og vertikale integration inden for flykøb
samt finansiering og leasing af fly ville blive lagt sammen med Honeywells førende position inden
for jetmotorer til forretningsfly samt flyelektronik og andet flyudstyr.

GE må betegnes som en ganske speciel virksomhed. Den er ikke alene et førende industrikon-
glomerat, men også en meget stor finansiel koncern via sit datterselskab GE Capital, der stiller
enorme økonomiske ressourcer til rådighed for GE’s industrivirksomheder. Kommissionens
analyse af transaktionen bekræftede da også, at en betydelig finansiel kapacitet sammen med
evnen til at neutralisere virkningerne af salgsfiaskoer for bestemte produkter i en industri, der er
præget af langsigtede investeringer og ufuldkomne finansmarkeder, har helt afgørende
betydning.

GE er desuden aktiv inden for køb, finansiering og leasing af fly via sit selskab, GE Capital
Aviation Services (GECAS), som er den største indkøber af nye fly og ejer den største flyflåde, der
er i drift, og den største andel af alle ordrer og optioner på nye fly. I modsætning til alle andre
uafhængige leasingselskaber går GECAS’ politik ud på kun at købe nye fly med GE-motorer. Via
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GECAS har GE således incitament til og mulighed for at styrke sin position inden for flymotorer
på forskellig vis. Som flykøber kan CECAS, hvad enten der er tale om et nylanceret fly eller ej,
påvirke stelfabrikanternes valg af flyudstyr og få dem til at bruge GE som eneleverandør. GECAS
var også med til at styrke GE’s position over for flyselskaberne ved at overtale flyselskaber, der
ikke ellers ville have valgt et fly med GE-motorer, til at vælge netop et sådant fly.

I kraft af sin finansielle styrke via GE Capital og ejerskabet af GECAS er det lykkedes GE at få en
overordentlig stærk og nærmest uangribelig position på markederne for flymotorer til store
trafikfly og regionalfly, øge afstanden ned til konkurrenterne og sikre sig eksklusivaftaler som
eneste motorleverandør til mange flyserier, alt sammen på bekostning af konkurrenterne.

Eftersom markedet for jetmotorer er præget af store adgangsbarrierer og hindringer for ekspansion,
fandt Kommissionen, at GE i kraft af sin stilling som fast leverandør til mange flyselskaber,
selskabets incitament til at udnytte GE Capitals finansielle styrke over for kunderne, dets mulighed
for at udnytte sit ejerskab af GECAS, kundernes begrænsede markedsstyrke og konkurrenternes
forholdsvis svagere stilling ville være i stand til at handle uafhængigt af sine konkurrenter og kunder
og i sidste instans forbrugerne og dermed blive dominerende på markederne for jetmotorer til store
trafikfly og regionalfly.

Fusionens virkninger

Den planlagte fusion ville have ført til skabelse af dominerende stillinger på adskillige markeder,
når Honeywells førende position på disse markeder blev kombineret med GE’s finansielle styrke
og vertikale integration inden for køb, finansiering og leasing af fly samt eftersalgsservice.

I betragtning af parternes dominerende og/eller førende stilling på deres respektive markeder og
den sammenlægning af komplementære produkter, fusionen ville have ført til, ville disse
virkninger være blevet yderligere forstærket af den fusionerede enheds finansielle og tekniske
kapacitet og af det økonomiske incitament til at lukke konkurrenterne ude på bestemte markeder
eller markedssegmenter, f.eks. via pakketilbud til strategisk fastsatte priser eller underbudspriser.
Dette ville bl.a. bero på den fusionerede enheds mulighed for at krydssubsidiere rabatter over alle
de produkter, der indgik i pakken.

Konkurrerende producenter af flyelektronik og andet flyudstyr ville derigennem blive berøvet de
fremtidige indtægter ved salg af originaludstyr og reservedele. Internt genererede fremtidige
indtægter har helt central betydning i denne industri, fordi de er nødvendige for at kunne finansiere
udviklingen af fremtidige produkter, for at kunne innovere og åbne mulighed for teknologispring.
Honeywells integration i GE ville marginalisere Honeywells konkurrenter mere og mere — de
ville derigennem miste en vital indtægtskilde, og deres mulighed for at investere fremover og
udvikle den næste generation af flysystemer ville efterhånden forsvinde, alt sammen til skade for
innovation, konkurrencen og dermed også til skade for forbrugerne.
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B — Statistikker
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III — STATSSTØTTE

A — Generel politik

328. Den niende oversigt over statsstøtte i Unionen, som Kommissionen offentliggjorde i juli (227),
omfatter 1997-99. I denne periode blev der af 15 medlemsstater udbetalt støtte på gennemsnitligt 90 mia.
EUR til fremstillingsvirksomhed, landbrug, fiskeri, kuludvinding, transport og finanssektoren. Der er tale
om et betydeligt beløb, men det svarer til et fald på næsten 12 % i forhold til den foregående periode
1995-97, hvor statsstøtten til regionale mål var 17 % af den samlede statsstøtte og 10 % for horisontale
mål.

329. Særlig bemærkelsesværdigt er faldet i støtten til fremstillingssektoren til under det niveau, der
udbetales til transportsektoren. Ifølge niende oversigt var det gennemsnitlige samlede støttebeløb, der
årligt udbetales til fremstillingssektoren i de 15 medlemslande, 27,6 mia. EUR sammenholdt med
35,8 mia. i perioden 1995-97. 

330. Nødvendigheden af yderligere at nedbringe den samlede støtte og at omdirigere støtten mod de
horisontale mål, der er af interesse for Fællesskabet, blev understreget på Det Europæiske Råds møde i
Stockholm i marts 2001, hvor det bestemtes, at medlemsstaternes ydelse af statsstøtte senest i 2003 bør
udvise en nedadgående tendens i forhold til BNP under hensyn til nødvendigheden af i stedet at
kanalisere støtten i retning af horisontale mål af fælles interesse, herunder samhørighedsmål. Dette blev
bekræftet i en resolution vedtaget af industriministrene den 6. december 2001. Heri blev medlems-
staterne opfordret til at fortsætte deres bestræbelser på at nedbringe støtten udtrykt som procent af BNP,
herunder, som et prioriteret tiltag med henblik på afskaffelse, at nedbringe den støtte, der har de største
konkurrencefordrejende virkninger, og at omorientere den mod de horisontale mål, bl.a. med henblik på
samhørighed og de små og mellemstore virksomheder (SMV). Desuden skulle medlemsstaterne
yderligere fremme brugen af forudgående og efterfølgende evalueringer af støtteordninger og især, ved
nationale kontrol- og opfølgningsprocedurer, samt, hvor det er muligt ved fremlæggelse af relevante
statistikker, forbedre gennemsigtigheden og kvaliteten af rapporterne til Kommissionen.

331. Kommissionen blev opfordret til sammen med medlemsstaterne at udvikle statistiske redskaber
og indikatorer for støttens effektivitet og gavn, forstærke vurderingen af støttens virkninger på
konkurrencen, opmuntre til udveksling af erfaringer og fælles evalueringer samt at fortsætte sine
bestræbelser på at forenkle, modernisere og tydeliggøre EU-statsstøttereglerne. Kommissionen
anmodedes i øvrigt om at fremlægge en foreløbig vurdering af fremskridtene i 2002.

¥227∂ KOM(2001) 403.

1995-97 1997-99

Samlet statsstøtte (mia. EUR) 102 90

Statsstøtte til fremstillingssektoren (mia. EUR) 35,8 27,6

Statsstøtte som procent af værditilvæksten i fremstillingssektoren 2,6 1,9
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1. Gennemsigtighed

332. Kommissionen løftede den 22. marts 2001 sløret for det nye register for statsstøtte. Registret
indeholder oplysninger om de statsstøttesager, som Kommissionen behandler. Det vil blive ajourført med
korte mellemrum, således at offentligheden sikres hurtig adgang til de seneste statsstøttebeslutninger.
Registret findes på internetadressen http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html, der er GD for
Konkurrences hjemmeside. Registret er i to dele. Den første indeholder samlede informationer om alle
sager registreret efter den 1. januar 2000, som er til foreløbig behandling. Anden del gør det muligt for
brugerne at foretage simple søgninger efter oplysninger om alle Kommissionens statsstøttebeslutninger i
sager registreret efter den 1. januar 2000. Brugerne kan hente oplysninger ud fra sagsnummer, støttein-
strument (tilskud, rentelettet lån, garanti, skattehenstand …), sagstype (enkeltansøgning eller støtteordning),
beslutningens art (indledning af en formel procedure, endelig beslutning ...), retsgrundlag, medlemsstat (og
region/område), støttens formål og den berørte sektor.

333. Registret indeholder links til pressemeddelelser og kommissionsbeslutninger, der enten er
offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende eller sendt direkte til medlemsstaterne, og samler
dermed under en hat en imponerende mængde oplysninger om Kommissionens statsstøttebeslutninger,
der allerede er tilgængelige over internettet.

334. Dette blev i juli fulgt op af et yderligere vigtigt initiativ til fremme af gennemsigtigheden, nemlig
offentliggørelsen af første udgave af resultattavlen for statsstøtte. Resultattavlen er i fem dele. Første del
viser udgifterne til statsstøtte i EU og i de enkelte medlemsstater udtrykt som procent af BNP. Andelene
af støtten i EU fordeles derefter på dens vigtigste mål: støtte til horisontale formål som forskning og
udvikling, små og mellemstore virksomheder eller uddannelse, støtte til landbrug og fiskeri, støtte til
transportsektoren, støtte til andre særlige sektorer såsom kulminedrift, skibsbygning eller stålproduktion
eller støtte til tilbagestående regioner. Anden del er tænkt som inspiration til et medlemsstatsforum, der
skal tjene til information om gennemsigtigheden i medlemsstaternes støttepolitik og fungere som
katalysator for drøftelserne mellem medlemsstaterne. I tredje del angives det, i hvilket omfang medlems-
staterne har efterkommet procedurereglerne, og det påvises, hvor der er problemer, og hvor der er behov
for forbedringer. Den indeholder også oplysninger om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Med henblik
på at fastslå, hvor det i fremtiden kan være nødvendigt eller ønskeligt, at Kommissionen griber ind i
henhold til statsstøttereglerne, sætter fjerde del fokus på, hvor store statsstøttebeløb de enkelte
medlemsstater har bevilget til forskellige formål og bestemte sektorer. Medlemsstaterne opfordres til at
drøfte en række udgiftstendenser og -mønstre, der kunne få positiv indvirkning på det indre marked.
Resultattavlens sidste del søger at animere til en drøftelse om forholdet mellem statsstøttesituationen,
som den ser ud i medlemsstaterne efter Kommissionens kontrol, og den måde, hvorpå det indre marked
fungerer, og forløbet af den økonomiske reform. Herved går resultattavlen ud over rene konkurrence-
spørgsmål.

335. Resultattavlen skal i fremtiden udkomme med to udgaver om året og vil blive udbygget gradvist
afhængigt af de forskellige fremtidige brugeres behov. Den vil blive baseret på en række nøgleindi-
katorer, som vil vise de langsigtede ændringer i politikken og udgiftsmønstrene for statsstøtten. Disse
nøgleindikatorer vil i hver resultattavle blive ledsaget af andre indikatorer, som vil fokusere på bestemte
emner, der skal analyseres nærmere. Resultattavlen bør også kunne bidrage positivt til andre af
Kommissionens dokumenter, især forslagene til de overordnede retningslinjer for den økonomiske
politik, de strukturelle indikatorer og benchmarking af erhvervspolitikken.
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2. Modernisering af statsstøttekontrollen

336. Som nævnt i den foregående årlige beretning, er Kommissionen gået i gang med en langsigtet
reform med henblik på at forenkle statsstøtteprocedurerne for ukomplicerede sager og koncentrere
Kommissionens ressourcer om de alvorligste konkurrencefordrejninger. Målet er, at de nødvendige
ændringer skal være indført før udvidelsen.

337. Ikrafttrædelsen af de første tre forordninger, som i princippet blev vedtaget i december 2000 på
grundlag af bemyndigelsesforordningen (EF) nr. 994/98, som allerede er trådt i kraft, er et vigtigt skridt i
moderniseringsprocessen. Der er tale om to forordninger om indførelse af gruppefritagelser for støtte til
henholdsvis små og mellemstore virksomheder og uddannelse og en forordning om kodificering af de
minimis-reglen (228).

338. Forordningen om de minimis-støtten kodificerer de minimis-reglen, som tidligere var fastsat i
Kommissionens meddelelse af 6. marts 1996, hvorved retssikkerheden øges. Efter denne regel betragtes
støtte til en virksomhed, der ikke overstiger loftet på 100 000 EUR i løbet af en treårsperiode, ikke som
statsstøtte i betydningen i traktatens artikel 87, stk. 1, og den skal derfor heller ikke anmeldes.

339. Med gruppefritagelserne kan medlemsstaterne bevilge støtte straks uden forudgående anmeldelse
til og godkendelse af Kommissionen, hvis de betingelser, der er fastsat i fritagelsesforordningen, er
opfyldt. Denne forordning er ikke kun til fordel for Kommissionen, men også for de nationale, regionale
og lokale myndigheder i medlemsstaterne, fordi proceduren for bevilgelse af støtte bliver hurtigere, og
den administrative byrde lettes. Denne forenkling medfører dog ikke mindre kontrol eller en lempelse af
reglerne for statsstøtte. Flere bestemmelser i forordningerne sikrer, at medlemsstaterne underretter
Kommissionen ved hjælp af kortfattede informationsblade og årlige rapporter, således at den kan
kontrollere ansøgningerne om gruppefritagelser. Da forordningerne har direkte gyldighed i medlems-
staterne, kan virksomhederne desuden klage til de nationale domstole, hvis konkurrenter har modtaget
støtte, der ikke overholder alle betingelser for fritagelser i de pågældende forordninger.

340. Det er på grundlag af de formularer med kortfattede oplysninger, som medlemsstaterne
indsender, muligt at foretage en første evaluering af medlemsstaternes anvendelse af gruppefritagelses-
forordningerne. Kommissionen havde ved udgangen af december modtaget 106 formularer på grundlag
af forordningen om støtte til SMV og 47 formularer på grundlag af forordningen om uddannelsesstøtte.
Det store flertal af disse formularer vedrørte støtteordninger snarere end individuel støtte. Denne
betydelige brug af gruppefritagelsesforordningerne har ført til et fald i antallet af anmeldte sager, idet der
mellem februar og november 2001 kun blev modtaget 286 anmeldelser sammenholdt med 400 i samme
periode i 2000. Anvendelsen af disse forordninger er meget forskellig fra en medlemsstat til en anden.
Således havde Italien ved begyndelsen af december sendt 56 formularer, Tyskland 54 og Spanien 20.
Disse lande er langt de største brugere af forordningerne. I spektrets anden ende er Frankrig, Portugal,
Finland og Luxembourg, der endnu ikke havde indsendt nogen formular.

341. Kommissionen er i øjeblikket ved at forberede en tredje fritagelsesforordning for beskæftigel-
sesstøtte. Den vedtog forslagsudkastet den 2. oktober 2001 og havde samråd med medlemsstaterne i det
rådgivende udvalg den 7. december. I udkastet foreslås det på visse betingelser at indrømme fritagelse fra
anmeldelse af støtte til oprettelse af nye stillinger, ansættelse af ugunstigt stillede kategorier af
arbejdstagere og støtte til afholdelse af ekstraudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af handicappede

¥228∂ EFT L 10 af 13.1.2001, se også XXX Beretning om Konkurrencepolitikken 2000, nr. 293-295.
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arbejdstagere. Reglerne for støtte til oprettelsen af nye job tilpasses reglerne i fritagelsesforordningen for
støtte til SMV med henblik på skabelsen af beskæftigelse i tilknytning til investeringer.

342. Kommissionen besluttede den 13. november 2001, at gyldigheden af de multisektorale
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter, rammebestemmelserne for støtte
til kunstfiberindustrien og EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien
forlænges til 31. december 2002 (229). Hvis de nye multisektorale rammebestemmelser træder i kraft før
den 31. december 2002, erstatter de straks fra deres ikrafttrædelse de tre forlængede rammebe-
stemmelser.

¥229∂ EFT C 368 af 22.12.2001, s. 10.

Boks 10: Risikovillig kapital

En vigtig udvikling i statsstøtten i 2001, der viste, hvorledes reglerne kan have behov for at blive
tilpasset til de nye markedsforhold, var Kommissionens vedtagelse af en ny meddelelse om
statsstøtte og risikovillig kapital (1) og Kommissionens evaluering af flere foranstaltninger, der
skulle fremme fremskaffelsen af risikovillig kapital i de forskellige medlemsstater.

Meddelelsen blev udarbejdet især ud fra ønsket om at stimulere markederne for risikovillig kapital
i Fællesskabet og for at løse vanskelighederne ved at vurdere visse foranstaltninger med dette
formål, som medlemsstaterne foreslår i overensstemmelse med gældende statsstøtteregler, især når
der ikke er nogen direkte forbindelse mellem ydelsen af støtten og bestemte støtteberettigede
udgifter til investeringer eller forskning og udvikling. Afhængigt af, hvorledes foranstaltningerne
om risikovillig kapital er udformet, kan der ydes støtte til økonomiske aktører på et eller flere
forskellige »niveauer«, ved at investorerne og/eller de virksomheder, der investeres i, indrømmes
profit (ved at forbedre vilkårene for deres risikovillige kapitalinvesteringer). Der fastsættes i
meddelelsen visse kriterier for Kommissionens vurdering af foranstaltningerne, og der opstilles en
ikke-udtømmende liste over de former for støtteforanstaltninger, som kan opfylde disse kriterier.

Kommissionen godkendte ved sin første anvendelse af meddelelsen om statsstøtte og risikovillig
kapital de regionale venturekapitalfonde (2) i Det Forenede Kongerige, uden der kunne påvises
sammenkobling med bestemte støtteberettigede udgifter, og den accepterede statsstøtte til en
foranstaltning, hvor investeringen i et selskab kunne have karakter af kapital til dækning af driften
(driftskapital). Formålet med Det Forenede Kongeriges ordning er at afhjælpe problemet med
manglende investeringer i små og mellemstore virksomheders egenkapital på regionalt plan.
Kommissionen erkendte, at kapitalmarkedet har svigtet dette segment, på grund af at de tærskler,
der var fastsat i meddelelsen om risikovillig kapital, ikke blev overskredet. Samme ræsonnement
blev lagt til grund i forbindelse med den franske »Régime Cadre« om kapitalinvesteringer (3).
Kommissionen anvendte punkt VIII i meddelelsen ved sin undersøgelse af disse anmeldelser
og kunne konkludere, at støtten var blevet ydet til private investorer og små og mellemstore

(1) EFT C 235 af 21.8.2001, s. 3.
(2) Sag C 56/2000, Kommissionens beslutning af 6.6.2001 (EFT L 263 af 3.10.2001).
(3) Sag N 448/2000, Kommissionens beslutning af 25.7.2001 (EFT C 318 af 13.11.2001).
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3. Statsstøtte og skattepolitik

343. Kommissionen har altid lagt stor vægt på kontrollen af statsstøtte i form af skatteordninger. Den har
i denne forbindelse og i overensstemmelse med sin meddelelse om anvendelsen af reglerne for statsstøtte på
foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomheder (230) i henhold til EF-traktatens artikel 88,

virksomheder og derfor var forenelig med reglerne om statsstøtte. Kommissionen konkluderede, at
de fonde, der oprettedes under foranstaltningerne, ikke var virksomheder, der modtog støtte i
betydningen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Andre tilfælde, hvor meddelelsen blev anvendt
i 2001, omfatter Linea de apoyo a la capitalización de empresa de base tecnológica (Spanien) (1)
og endnu en ordning i Det Forenede Kongerige, hvis formål var at afhjælpe mangelen på
risikovillig kapital i form af mindre beløb til små og mellemstore virksomheder i kulmineom-
råderne i England (2).

Sideløbende med at vedtage og anvende den nye meddelelse fortsatte Kommissionen med at
godkende foranstaltninger til fremme af investering af risikovillig kapital i virksomheder, hvis
andre regler om statsstøtte er opfyldt (3). En sådan godkendelse kræver normalt, at der er
sammenkobling med et konkret investeringsprojekt, for at denne type støtte kan komme i
betragtning som støtte til en initialinvestering (4) eller kan betragtes som støtteberettigede udgifter
i forbindelse med FoU-projekter. De pågældende sager drejer sig om et lån til investering i
virksomhedsopstarter, der vurderedes som foreneligt med fritagelsesforordningen for små og
mellemstore virksomheder (5), eller om et passivt partnerskab, dvs. deltagelse i virksomheds-
kapital uden ledelsesfunktion, til FoU-aktiviteter før konkurrencestadiet, der vurderedes som
foreneligt med Fællesskabets rammeprogram for statsstøtte til forskning og udvikling (6). Et
yderligere eksempel er Kommissionens beslutning om en tysk støtteordning (7), hvis formål er at
øge virksomhedskapitalen til FoU-aktiviteter før konkurrencestadiet og innovative investeringer.
Kommissionen skelnede mellem offentlige banker, private investorer og de små virksomheder, der
er investeret i, og besluttede henholdsvis, at der ikke var tale om støtte i betydningen i EF-
traktatens artikel 87, eller at støtten er forenelig med fællesmarkedet enten ifølge fritagelsesfor-
ordningen for små og mellemstore virksomheder eller FoU-rammebestemmelserne. Det er
interessant at bemærke, at Kommissionen i sin beslutning tager hensyn til det forholdsvis underud-
viklede marked for risikovillig kapital (»infant market«) i Tyskland sammenlignet med opstart-
venturekapitalmarkedet i USA.

(1) Sag N 630/01, Kommissionens beslutning af 11.12.2001 (EFT C 32 af 5.2.2002).
(2) Sag N 722/2000, Kommissionens beslutning af 20.12.2001 (endnu ikke offentliggjort).
(3) Afsnit II.3 i meddelelsen: »Oplysningerne i dette dokument kan ikke medføre, at der sættes spørgsmålstegn ved

foreneligheden af statsstøtteforanstaltninger, som opfylder kriterierne i de øvrige retningslinjer, rammebestem-
melser eller regler, som Kommissionen har vedtaget.«

(4) For en definition af initialinvesteringer se f.eks. artikel 4.4 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte
(EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9).

(5) Sag N 465/2000, Kommissionens beslutning af 3.7.2001 (EFT C 328 af 23.11.2001). 
(6) Sag NN 94 /2000, Kommissionens beslutning af 23.5.2001 (EFT C 219 af 4.8.2001). 
(7) Sag N 551/2000, Kommissionens beslutning af 28.2.2001 (EFT C 117 af 21.4.2001).

¥230∂ EFT C 384 af 10.12.1998, s. 3.
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stk. 1, opfordret fire medlemsstater til at ændre eller ophæve gældende støtteordninger, og den har indledt
den formelle undersøgelsesprocedure over for 11 andre foranstaltninger i otte medlemsstater.

344. De fleste af de pågældende foranstaltninger er gunstige skattefritagelsesordninger for visse
aktivitetstyper (finansielle tjenester, offshoreaktiviteter) eller visse virksomhedstyper, der opfylder
kriterier vedrørende omsætning, internationalisering eller nationalitet. De procedurer, som
Kommissionen har indledt, gør det muligt at afgøre, om selektiviteten i foranstaltningerne er berettiget,
og om de medfører en fordel i betydningen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, navnlig som følge af, at
skattemyndighederne udøver forskelsbehandling.

345. Kommissionen har inden for den indirekte beskatning besluttet at indlede proceduren i traktatens
artikel 88, stk. 3, over for den nedsættelse af de punktafgifter, som tre medlemsstater havde ydet til fordel
for brug af svær brændselsolie ved produktion af aluminiumoxid. Disse afgiftsnedsættelser var blevet
godkendt af Rådet (beslutning 2001/224/EF af 12. marts 2001 (231)) i medfør af direktiv 92/81/EØF af 19.
oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier. Som det imidlertid præciseres i
femte betragtning af Rådets beslutning 2001/224/EF: »Denne beslutning foregriber ikke resultatet af
eventuelle fremtidige sager om forvridning af det indre marked, som anlægges navnlig i henhold til
traktatens artikel 87 og 88. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 88
at underrette Kommissionen om eventuelle statsstøtteprojekter.« Kommissionen gør generelt
opmærksom på, at beslutninger om tilladelse til afgiftsnedsættelser, der træffes på grundlag af traktatens
afgiftsbestemmelser, ikke berører gyldigheden af traktatens konkurrenceregler.

4. Strandede omkostninger

346. Før liberaliseringen af EU’s elmarked kunne elselskaberne få dækket deres investeringer over de
statsligt fastsatte takstfastsættelser. Derfor investerede mange af disse selskaber i forholdsvis kostbare
elproduktionsanlæg eller i langfristede take or pay-kontrakter. Faldet i elpriserne efter liberaliseringen af
sektoren kan medføre, at mange af disse investeringer eller omkostninger til langfristede kontrakter ikke
længere kan dækkes, hvorved der opstår udækkede omkostninger. Disse omkostninger kaldes normalt
strandede omkostninger.

347. Modsat andre tidligere liberaliseringsprocesser sker liberaliseringen af elsektoren ikke samtidig
med et stort teknisk fremskridt eller en betydelig efterspørgselsstigning. Derimod har forskellige eksterne
forhold med tendens til at øge produktionsomkostninger, f.eks. miljøbeskyttelse og forsyningssikkerhed,
stadig større indflydelse på elmarkedet.

348. Under sådanne omstændigheder kan nogle virksomheder blive fristet til at vælte alle deres
strandede omkostninger over på deres bundne kunder og dermed true andre virksomheders overlevelse.
Det kan derfor være nødvendigt at indføre en udligningsordning for strandede omkostninger.

349. Der må i disse udligningsordninger findes en balance mellem, at elselskaber ikke må svækkes så
meget, at de ikke længere kan garantere forsyningerne, der er vitale for EU’s økonomi, og at nye
markedsaktører ikke må hindres adgang til markedet, hvilket ville bremse liberaliseringsprocessen og
fjerne de fordele, som den medfører for forbrugerne.

350. Det er Kommissionens opfattelse, at hvor sådanne afbalancerede udligningsordninger er
statsstøtte, er de i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), forenelige med fællesmarkedet, fordi

¥231∂ EFT L 84 af 23.3.2001, s. 23.
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de fremmer elsektorens omstilling til et liberaliseret marked og dermed dens økonomiske udvikling og
desuden sikrer, at udligningerne er begrænsede og proportionale og derfor ikke påvirker samhandelen på
en måde, der strider mod Fællesskabets interesser.

351. Kommissionen vedtog den 26. juli 2001 Analysemetode for statsstøtte i forbindelse med
strandede omkostninger, der indeholder de kriterier, der skal lægges til grund ved undersøgelsen af, om
en udligningsordning for strandede omkostninger, der er statsstøtte, kan godkendes efter EF-
traktaten (232).

352. Metodens grundprincip er, at udligningerne skal være begrænsede i tid og størrelse. De må ikke
overskride selskabernes faktiske omkostninger, der er direkte forårsaget af liberaliseringen, og som har
medført tabene. Der må f.eks. ikke udbetales kompensation for et anlæg, der er blevet mindre rentabelt
som følge af markedsliberaliseringen, men alligevel er forblevet rentabelt. Kompensationerne skal
maksimeres på forhånd, og der skal være mulighed for en efterfølgende tilpasning under hensyn til,
hvorledes markedet faktisk udvikler sig i retning af liberalisering og især til den faktiske udvikling i
markedspriserne for el.

353. Kommissionen godkendte i overensstemmelse med denne metode den 26. juli 2001 for første
gang tre sager om strandede omkostninger i henholdsvis Østrig, Spanien og Nederlandene (233).

5. Public service-radio- og tv-virksomhed

5.1. Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne 
på public service-radio- og tv-virksomhed (234)

354. Europa-Kommissionen vedtog den 17. oktober 2001 en meddelelse med redegørelse for,
hvorledes den anvender statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed. Ifølge meddelelsen
kan medlemsstaterne frit fastlægge indholdet og rækkevidden af den pågældende »public service« samt
dens finansierings- og organisationsmåde. Kommissionen ønsker imidlertid gennemsigtighed med
hensyn hertil for at vurdere statsfinansieringens proportionalitet og finde frem til eventuel misbrug.
Medlemsstaterne bør fastlægge en præcis definition på public service-opgaven, officielt overdrage den til
en eller flere aktører via en officiel akt og indsætte et offentligt tilsyn for at kontrollere, at opgaven
udføres som foreskrevet. Kommissionen griber ind, hvis det konstateres, at der indtræder konkurrence-
fordrejning som følge af støtte, der ikke er nødvendig til udførelse af public service-opgaven.

6. Støtte til film- og av-produktion

6.1. Gennemgang af medlemsstaternes støtteordninger til film- og av-produktion

355. Efter Kommissionens beslutning i 1998 om den franske ordning for automatisk støtte til filmpro-
duktion har den på grundlag af samme vurderingskriterier gennemgået de øvrige medlemsstaters
ordninger. Den har allerede gennemgået og godkendt ordningerne i en række medlemsstater.
Kommissionen er i øjeblikket ved at afslutte drøftelserne med de resterende medlemsstater med henblik

¥232∂ Findes på alle sprog på GD for Konkurrences websted på Europa.
¥233∂ Jf. anden del af XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken 2001.
¥234∂ EFT C 320 af 15.11.2001, s. 5.
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på at bringe deres ordninger i overensstemmelse med EF-bestemmelserne. Dette vil skabe retssikkerhed
inden for sektoren.

6.2. Kommissionens meddelelse om visse juridiske aspekter
vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker

356. Europa-Kommissionen vedtog den 26. september 2001 en meddelelse med retningslinjerne for
anvendelsen af statsstøttereglerne på den støtte, som medlemsstaterne yder til deres nationale
filmproduktion. Ifølge meddelelsen kan medlemsstaterne selv afgøre, om de vil støtte deres nationale
produktioner, og på hvilken måde de vil gøre det. Kommissionen kræver imidlertid samtidig, at
medlemsstaterne overholder visse betingelser, der hindrer, at støtten får virkninger, der strider mod det
fælles markeds funktion. Kommissionen vil ikke ændre de gældende kriterier for støttens forenelighed
med fællesmarkedet, medmindre det viser sig, at de er uegnede til at hindre konkurrencefordrejning i EU.
Kommissionen anfører i meddelelsen, at eventuel konkurrencefordrejning som følge af støtte til denne
sektor i højere grad skyldes territorialiseringskrav (dvs. producenterne skal anvende en vis del af
filmbudgettet på det nationale territorium) end støttens størrelse som sådan. Kommissionen fandt i sin
beslutning fra 1998 om den franske støtteordning, at medlemsstaterne burde opfordres til at lempe deres
krav om, hvor en betydelig del af udgifterne skal afholdes. Kommissionen bebuder i sin meddelelse, at
den på baggrund af resultaterne af den gennemgang af støtteordningerne, som den er ved at foretage, har
til hensigt at tage maksimalniveauet for tilladt territorialisering op til yderligere overvejelse.

7. Udvidelsen

357. 2001 var et vigtigt år for forberedelsen af udvidelsen med hensyn til statsstøtte. GD for
Konkurrence besluttede i februar 2001 at oprette en taskforce vedrørende udvidelse og statsstøtte, der
skulle have til opgave at vurdere situationen for så vidt angår kontrollen med statsstøtte i de
12 kandidatlande. Der blev for hvert kandidatland udarbejdet en evaluering af, hvilken lovgivning der var
gældende for statsstøttekontrol, hvilken administrativ infrastruktur der var oprettet til dette formål, og
hvilke konkrete resultater der var nået med hensyn til iværksættelsen. Denne evaluering dannede
grundlag for afsnittet om statsstøtte i det udkast til fælles holdning, der er blevet udarbejdet for hvert
kandidatland, herunder holdningen til midlertidig lukning af konkurrencekapitlet.

358. Med Rådets vedtagelse af EU’s fælles holdninger om konkurrencekapitlet, som blev drøftet under
tiltrædelseskonferencerne den 11. og 12. december 2001, afsluttedes første fase af taskforcens aktiviteter.
Man blev på de forskellige konferencer enige om at lukke konkurrencekapitlerne midlertidigt for fire
kandidatlande (Estland, Letland, Litauen og Slovenien). De fælles holdninger konkluderede med hensyn
til de øvrige otte kandidatlande, at det endnu ikke var muligt at lukke kapitlet midlertidigt på trods af de
fremskridt, de havde gjort på statsstøtteområdet.

359. Taskforcen vedrørende udvidelse og statsstøtte under GD for Konkurrence vil i en anden fase
gennemføre anden runde af evalueringer af, hvor langt de otte kandidatlande, for hvilke konkurrence-
kapitlet endnu ikke kunne lukkes, er nået med iværksættelsen. Den vil i denne forbindelse især undersøge
de specifikke statsstøtteproblemer, der er blevet påpeget i de fælles holdninger (vigtige spørgsmål som
omstilling af fiskal støtte, der ikke er forenelig med fællesmarkedet, indførelsen af regionale støttekort,
omstruktureringsprogrammer inden for jern- og stålsektoren osv.). Taskforcen vil også nøje følge
statsstøttesituationen i de fire lande, for hvilke konkurrencekapitlet blev lukket. Endelig vil opfølgningen
af de opgørelser og årlige oversigter over statsstøtte, der udarbejdes af kandidatlandene, fortsat kræve en
betydelig indsats.
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Boks 11: Tyske offentlige kreditinstitutter 
(Anstaltslast og Gewährträgerhaftung)

Som bebudet i sidste års beretning har Kommissionen fortsat sin undersøgelse af, om den tyske
ordning med statsgaranti for offentlige kreditinstitutter (»Anstaltslast« og »Gewährträger-
haftung«) er forenelig med fællesmarkedet.

Retlig og økonomisk kontekst

Anstaltslast kan oversættes med »hæftelsespligt« og betyder, at kreditinstitutternes offentlige
ejere (f.eks. forbundsstaten, delstaterne eller kommunerne) hæfter for deres økonomiske
grundlag og funktion i hele deres levetid. Det blev første gang anerkendt som almindeligt
retsprincip af en tysk højesteret i 1897. Gewährträgerhaftung kan oversættes med
»kautionspligt« og betyder, at kautionisterne hæfter over for bankens kreditorer, hvis disse ikke
kan få fyldestgørelse i dens aktiver. Denne garanti blev udtrykkeligt indført i adskillige
delstaters lovgivning i 1931/32 som erstatning for kommunernes tidligere direkte kaution.

Som følge af garantierne kan offentlige banker, der er stærke konkurrenter på de europæiske
finansmarkeder, få tilført betydeligt billigere kapital. De tyske offentlige kreditinstitutter, der
omfattes af disse garantier, er 12 Landesbanken, ca. 550 sparekasser af meget forskellig
størrelse samt 11 specialbanker med aktiviteter inden for offentlig finansiering. Tilsammen har
de over 320 000 ansatte og tegner sig for over en tredjedel af det tyske bankmarked.

Ingen af garantierne er begrænsede med hensyn til tid eller størrelse og er gratis for kreditinsti-
tutterne.

Vurdering af disse foranstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne og henstilling

Efter intensive kontakter mellem Kommissionens tjenestegrene og de tyske myndigheder vedtog
Europa-Kommissionen den 8. maj 2001 en formel henstilling til den tyske regering om at
ophæve disse statsgarantier eller sørge for, at de bliver forenelige med statsstøttereglerne i EF-
traktaten.

Det forklares i denne henstilling, at garantiordningen ifølge traktaten betragtes som statsstøtte,
fordi foranstaltningerne er baseret på statsmidler, begunstiger visse grupper af virksomheder,
fordrejer konkurrencen og påvirker samhandelen inden for Fællesskabet. Da ordningen
imidlertid allerede fandtes, før EF-traktaten trådte i kraft i 1958, betragtes støtten som bestående
støtte, i forbindelse med hvilken Kommissionen kun kan kræve ændringer gældende for
fremtiden og ikke med tilbagevirkende kraft.

Efter Kommissionens henstilling forventes det, at ordningen bliver forenelig med EF-reglerne
senest den 31. marts 2002. Det anføres imidlertid udtrykkeligt i henstillingen, at Kommissionen
kan beslutte, at den kan acceptere en senere dato, hvis den finder det objektivt nødvendigt og
berettiget for, at visse offentlige banker kan omstille sig til den ændrede situation.
Kommissionen erkender, at det er nødvendigt at beskytte de eksisterende kreditorer, der har
stillet midler til rådighed for de offentlige banker på grundlag af garantiordningen.
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Løsning

Den tyske regering accepterede den 18. juli 2001 Europa-Kommissionens formelle henstilling af
8. maj 2001. Grundlaget herfor var en aftale indgået den 17. juli 2001 mellem medlem af
Kommissionen med ansvar for konkurrence, Mario Monti, og den tyske statssekretær for
finansielle anliggender, Caio Koch-Weser, der var leder af en delegation bestående af tre delstaters
finansministre og formanden for den tyske sparekasse- og girobanksammenslutning.

Den tyske regering accepterer med sin accept, at den gældende støtteordning med garantier er
statsstøtte, der ifølge traktaten er uforenelig med fællesmarkedet og derfor skal ændres. Med
denne accept forpligter den tyske regering sig til at bringe den tyske garantiordning i overens-
stemmelse med traktatens statsstøtteregler.

Ifølge aftalen af 17. juli 2001 skal der være en 4-årig overgangsperiode, nemlig fra 19. juli 2001 til
18. juli 2005. De to garantier skal forblive i kraft i denne periode, men derefter skal en af
garantierne (Anstaltslast) erstattes af et normalt forretningsmæssigt ejerforhold på markedsvilkår
på grundlag af den såkaldte »platform-model«. Dette medfører, at staten ikke længere har pligt til
at garantere for banken. Den anden garanti (Gewährträgerhaftung) skal ligeledes afskaffes.

For at beskytte kreditorerne i følgende henseender kan Gewährträgerhaftung dog opretholdes også
efter den 18. juli 2005:

For forpligtelser, der bestod pr. 18. juli 2001, kan Gewährträgerhaftung opretholdes uden
begrænsning, indtil de udløber.

For forpligtelser, der oprettes mellem den 19. juli 2001 og 18. juli 2005, bliver Gewährträger-
haftung kun opretholdt for de forpligtelser, der udløber før udgangen af 2015. For de forpligtelser,
der udløber efter 2015, bliver Gewährträgerhaftung ikke opretholdt.

De tyske myndigheder skulle ifølge Kommissionens henstilling af 8. maj 2001 senest den
30. december 2001 forelægge Kommissionen de konkrete foranstaltninger, som de har til hensigt
at træffe for at gøre garantiordningen forenelig med traktaten. De tyske myndigheder forpligtede
sig til inden udgangen af 2001 at forelægge de kompetente lovgivende organer på forbunds- og
delstatsplan de nødvendige foranstaltninger og at vedtage dem senest ved udgangen af 2002.
Bliver fristen for forbundsstatens eller delstaternes vedtagelse ikke overholdt, vil statsstøtteele-
menterne i garantiordningerne blive behandlet som ny støtte fra begyndelsen af 2003 for banker
under delstaternes eller forbundsstatens lovgivning. Derfor kan statsstøtteelementet inddrives fra
disse banker med virkning fra 2003.

Aftalen af 17. juli 2001 omfatter kun Landesbanken og sparekasser, men accepten af foranstalt-
ningerne dækker også de 11 uafhængige særlige kreditinstitutter, der medvirker ved offentlig
finansiering. Der blev i begyndelsen af 2002 indgået en særskilt aftale for de særlige kreditin-
stitutter om de vilkår for konkurrencemæssig neutralitet, som med opretholdelse af statsgarantien
skal gælde for dem i fremtiden. De skal benytte forretningsbanker i forbindelse med deres særlige
finansiering. Der tillades kun meget få undtagelser.

Indholdet af begge aftaler skal integreres i en ny bindende beslutning om ændring af henstillingen af
8. maj 2001, som Kommissionen skal træffe. Denne beslutning træffes inden udgangen af marts 2002.



XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL. 113

KONK. BERETN. 2001

B — Statsstøttebegrebet

360. Ifølge definitionen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er statsstøtte uforenelig med fællesmarkedet,
hvis støtten ydes af en medlemsstat eller af statsmidler, fordrejer eller truer med at fordreje konkurrence-
vilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller produktionen af visse goder, eller hvis den kan
påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Den måde, hvorpå støtte ydes (rentegodtgørelser,
skattenedsættelser, lånegarantier, ydelse af varer eller tjenester på præferencevilkår eller via kapitalind-
sprøjtninger på vilkår, der ikke er acceptable for en privat investor), er irrelevant.

1. Støttens oprindelse

361. Den første betingelse, der skal opfyldes, er, at støtten skal ydes af en medlemsstat eller af
statsmidler. Ifølge Domstolens tidligere retspraksis skal både begrebet »stat« og begrebet »midler«
fortolkes bredt i denne sammenhæng. Dog blev der med Domstolens dom af 13. marts 2001 i sagen
PreussenElektra sat grænser for begrebet statsmidler. Sagens genstand var, at eldistributører i Tyskland
skulle betale en højere afregningspris for el produceret af vedvarende energikilder. Efter en retstvist i
Tyskland blev Domstolen anmodet om en præjudiciel afgørelse af, om en sådan ordning er statsstøtte i
betydningen i traktatens artikel 87, stk. 1.

362. Domstolen fandt, at den pågældende foranstaltning ubestrideligt var en fordel for de
elproducenter, der producerede el fra vedvarende energikilder, fordi de fik garanterede højere priser, end
de ellers ville få. For at en foranstaltning er statsstøtte, var det imidlertid ikke tilstrækkeligt, at staten
havde indrømmet en fordel, men denne skulle samtidig direkte eller indirekte gives af statsmidler.
Domstolen fandt derfor i den foreliggende sag, at prisordningen for el i Tyskland, hvorefter en privat
virksomhed skulle betale en anden en højere pris, end den ellers skulle gøre, ikke involverede anvendelse
af statsmidler, og derfor ikke var støtte.

363. På grundlag af EF-Domstolens dom i PreussenElektra-sagen har Kommissionen erklæret, at en
belgisk foranstaltning for regionen Flandern falder uden for anvendelsesområdet for EF-traktatens
artikel 87, stk. 1 (235). Kommissionen fandt således, at en foranstaltning, hvorefter distributørerne årligt
skal købe en vis mængde grønne certifikater, ikke involverer statsmidler (236). Kommissionen besluttede
ligeledes, at offentlige myndigheders udstedelse af certifikater for at bevise, at den grønne el overholder
definitionen i loven, ikke involverer statsmidler (237). Uafhængigt af denne vurdering undersøgte
Kommissionen også, om foranstaltningen var statsstøtte, og fandt, at den opfyldte kriterierne i rammebe-
stemmelserne om statsstøtte til miljøbeskyttelse (se nedenfor).

Begge aftaler bidrager til indførelsen af ens vilkår for bankvirksomhed både for private og
offentlige banker. Overgangsforanstaltninger som helhed skal gøre det muligt for de pågældende
finansieringsinstitutter at omstille deres virksomhed og organisation til de ændrede lovgivnings-
mæssige og økonomiske vilkår.

¥235∂ Sag N 550/2000, Kommissionens beslutning af 25.7.2001 (EFT C 330 af 24.11.2001).
¥236∂ Samme ræsonnement se sag N 678/2001, Kommissionens beslutning af 28.11.2001 (EFT C 30 af 2.2.2002) og sag

N 504/2000, Kommissionens beslutning af 28.11.2001 (EFT C 30 af 2.2.2002).
¥237∂ Se også sag NN 30/B/2000, Kommissionens beslutning af 28.11.2001 (endnu ikke offentliggjort).
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2. Fordele for en virksomhed

364. For at blive betragtet som statsstøtte skal foranstaltningen også give modtageren en direkte eller
indirekte fordel. Spørgsmålet, om kompensation for omkostningerne ved at imødekomme public service-
forpligtelser kan betragtes som en fordel, behandles i denne beretnings særlige afsnit om tjenester af
almen økonomisk interesse. Kommissionen har også taget spørgsmålet om fordele inden for affaldsfor-
valtning op. Europa-Kommissionen besluttede den 31. januar 2001 i sag N 484/00 ikke at rejse
indvendinger over for en nederlandsk ordning for bortskaffelse af PVC-facadeelementer, fordi den ikke
yder de deltagende virksomheder (producenter, importører eller genvindingsvirksomheder) en fordel.
Den kan derfor ikke betragtes som statsstøtte i betydningen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Ordningen
sikrer efter forureneren betaler-princippet, at de virksomheder, der sælger PVC-facadeelementer, har
ansvaret for, at disse elementer genvindes. Ordningen er baseret på en frivillig aftale mellem adskillige
organisationer inden for PVC-produktion, -forbrug og -genvinding. Ifølge aftalen udbetaler producenter
og importører af PVC-facadeelementer faste beløb for PVC-rammer og -facadeelementer, der
markedsføres i Nederlandene. Disse midler anvendes til at dække omkostningerne ved indsamling og
genvinding af facadeelementer, herunder transport. Kommissionen har truffet tilsvarende beslutninger
med hensyn til de nederlandske ordninger for returpapir og -pap og udrangerede køretøjer
(sag NN 87/00 og C 11/01). Sidstnævnte ordning blev kun godkendt, efter at der var opnået klare beviser
for, at der ikke skete overkompensation til virksomheder, der ophugger udrangerede køretøjer.

365. At afgøre, om en bestemt statsforanstaltning udgør en fordel, kan være et spørgsmål om, hvorvidt
en privat investor ville deltage i transaktionen på markedsvilkår (238). Europa-Kommissionen besluttede
den 6. juni 2001 i sag C 36/2001 at indlede en formel undersøgelsesprocedure for at afgøre, om der var
tale om statsstøtte i forbindelse med de foranstaltninger, som var blevet truffet af myndighederne i den
belgiske region Vallonien for Beaulieu-gruppen, der er en af Europas førende tæppeproducenter, og som
har hjemsted i landets flamske region. Kommissionen opdagede i forbindelse med sine undersøgelser af
Verlipack-sagen, at der kunne være tale om statsstøtte til Beaulieu-gruppen. Dette var en ny
foranstaltning, som regionen Vallonien havde truffet, og Kommissionen anmodede derfor den belgiske
centralregering om oplysninger, så den kunne vurdere foranstaltningen på baggrund af gældende regler.
På grundlag af disse oplysninger erfarede Kommissionen, at Beaulieu-gruppen i december 1998 havde
afviklet en gæld på 113 712 000 BEF til regionen Vallonien ved overdragelse af 9 704 aktieposter i
Holding Verlipack II til en nominel værdi på 100 mio. BEF, men hvis reelle værdi må have været
betydeligt lavere ud fra selskabets kapitalsituation på det pågældende tidspunkt. Kommissionen mente
derfor ikke, at en privat investor ville have accepteret denne transaktion.

3. Selektivitet

366. En foranstaltning skal for at falde under EF-traktatens artikel 87, stk. 1, ikke blot være en statslig
foranstaltning, men skal også være selektiv og dermed påvirke balancen mellem den støttemodtagende
virksomhed og dens konkurrenter. Det selektive aspekt adskiller statsstøtten fra almindelig økonomisk
støtte, der ydes generelt til alle virksomheder i samtlige sektorer af en medlemsstats erhvervsliv. Sådanne
generelle foranstaltninger ses, så længe de ikke begunstiger et særligt erhvervsområde, som et led i
medlemsstaternes beføjelser til at bestemme deres økonomiske politik. Derfor er foranstaltninger, der har
virkninger på tværs af sektorerne, som finder samme anvendelse på hele medlemsstatens område, og som
er til fordel for hele økonomien, ikke statsstøtte i betydningen i artikel 87, stk. 1.

¥238∂ Se Kommissionens faktablad om anvendelsen af artikel 92 and 93 på offentlige myndigheders deltagelse i virksomheders
kapital, EF-Bulletin 9/1984, findes også på GD for Konkurrences websted på Europa.
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367. Den østrigske forfatningsdomstol (Verfassungsgerichtshof) anmodede i Adria-Wien pipeline-
sagen EF-Domstolen om en præjudiciel afgørelse om fortolkningen af artikel 87, hvor spørgsmålet var,
om foranstaltninger, der træffes af en medlemsstat, og ifølge hvilke der gives nedslag i energiafgifterne
for naturgas og el, men kun til virksomheder, der beviser, at deres aktiviteter hovedsageligt består af
varefremstilling, skal betragtes som statsstøtte i betydningen i artikel 87, stk. 1. Domstolen
konkluderede, at selv om kriteriet i den nationale lov er objektivt, kan det ikke berettiges på grundlag af
den pågældende ordnings art eller generelle gyldighed, hvorfor foranstaltningen er statsstøtte.

368. Derimod fandt Kommissionen, at den italienske lov til bekæmpelse af den undergrundsøkonomi,
der er en følge af ulovlige virksomheder og ikke lovligt registrerede arbejdstagere, er en generel
foranstaltning i betydningen i traktatens artikel 87, stk. 1 (239). Loven om skattelettelser og nedsættelse af
arbejdsmarkedsydelserne anvendes i hele Italien på alle virksomheder i alle sektorer, der anvender
ulovlig arbejdskraft, og som helt eller delvis ikke overholder gældende love om skat og arbejdsmarkeds-
ydelser. Kommissionen har således hverken konstateret systematisk forskelsbehandling ifølge lovens
bogstav, ved at kun bestemte modtagere fik fordel deraf, eller som følge af lovens anvendelse, ved at de
offentlige myndigheder havde skønsbeføjelser.

369. De belgiske foranstaltninger, hvorefter der ydes nedslag i bidragene til arbejdstagernes
socialsikring for de arbejdsgivere, der indfører arbejdstidsomlægning i virksomheden, betragtedes
ligeledes som en generel foranstaltning (240). Bestemmelsen gælder automatisk for alle virksomheder i
Belgien samt for samtlige arbejdstagere i såvel private som autonome offentlige virksomheder, og de
offentlige myndigheder har ingen skønsbeføjelser ved anvendelsen af bestemmelsen, der hverken
faktisk eller retligt indeholder noget selektivt element med hensyn til sektor, region eller andet.

370. I beslutningen om Det Forenede Kongeriges klimaændringsafgift (241) (se nedenfor under
miljøstøtte) besluttede Kommissionen, at skattefritagelsen til kombinerede varmekraftværker ikke er
selektiv og derfor ikke er statsstøtte i betydningen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

371. Den tyske ordning, hvorefter virksomheder skal kumulere finansielle reserver til finansiering af
fremtidige vedtægtsmæssige forpligtelser, har medført klager, for så vidt angår denne ordnings
anvendelse på atomkraftværker og deres reserver i relation til forvaltningen af affald og nedlukning (242).
Kommissionen fandt, at den tyske handelsret kræver, at alle virksomheder skal opbygge reserver til
uforudsete forpligtelser. Disse regler gælder på samme måde for alle virksomheder, og  medlemsstatens
skønsbeføjelser kan ikke begrænse dem. Derfor falder disse bestemmelser under kategorien generelle
foranstaltninger og omfattes ikke af EF-traktatens statsstøtteregler. Kommissionen fandt endelig, at
bestemmelserne var lovlige, som følge af at de hørte under den tyske selskabsbeskatning, og at dennes
gyldighed er generel.

372. Kommissionen fandt i sin beslutning om indledning af en formel undersøgelsesprocedure om
»captive« forsikringsselskaber på Ålandsøerne (sag C 55/2001), at selektivitetskriteriet var opfyldt, fordi
kun selskaber inden for såkaldt »captive« forsikringsvirksomhed, der kun er et segment af forsikrings-
branchen, kunne omfattes af nedsættelsen af selskabsskatten.

373. Kommissionen konstaterede ligeledes i sin foreløbige vurdering af de nederlandske
internationale finansieringsaktiviteter (sag C 51/2001 af 11. juli 2001), i forbindelse med hvilke der ydes

¥239∂ Sag N 674/2001, Kommissionens beslutning af 13.11.2001 (endnu ikke offentliggjort).
¥240∂ Sag N 232/2001, Kommissionens beslutning af 3.7.2001 (EFT C 268 af 22.9.2001).
¥241∂ Sag C 18/2001 (tidl. N 123/2000), Kommissionens beslutning af 28.3.2001 (EFT C 185 af 30.6.2001).
¥242∂ Sag NN 137/2001, Kommissionens beslutning af 11.12.2001 (endnu ikke offentliggjort).
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skattelettelser i tilknytning til internationale aktiviteter, at der var tale om selektivitet, fordi kun de
grupper af virksomheder, der har aktiviteter i mindst fire andre lande eller på to kontinenter, kunne
omfattes. Grupper af selskaber med internationale aktiviteter, men som ikke opfyldte ovennævnte
kriterier, kunne ikke omfattes af ordningen.

374. Selektivitet kan også føres tilbage til selskabets nationalitet — koordineringscentre for
udenlandske selskaber i Tyskland (sag C 47/2001), Gibraltar Qualifying Offshore Companies Rules og
Gibraltar Exempt Offshore Companies Rules (sag C 52/2001 og C 53/2001).

4. Påvirkning på handelen mellem medlemsstaterne

375. I en sag (243) om støtte til vejtransportselskaber i regionen Friuli-Venezia-Giulia bekræftede
Retten i Første Instans sin retspraksis med hensyn til, at to betingelser skal være opfyldt, for at artikel 87,
stk. 1, kan anvendes, nemlig at handelen mellem medlemsstaterne skal være påvirket, og konkurrence-
vilkårene fordrejet. Retten påpegede, at disse to betingelser som hovedregel er uløseligt forbundet. Især
hvor støtten styrker en virksomheds konkurrenceposition, for så vidt angår handelen inden for EU, i
forhold til andre virksomheders, må sidstnævnte betragtes som påvirket af støtten.

376. Retten mindede i den pågældende sag først om, at det er retspraksis, at selv forholdsvis
beskeden støtte kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne i sektorer med stærk konkurrence
som f.eks. i transportsektoren. For det andet er det tilstrækkeligt til anvendelse af artikel 87, stk. 1, at
støtten truer med at fordreje konkurrencen og kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Det
var i denne sag derfor ikke Kommissionen, der skulle bevise, at den pågældende støtte havde påvirket
visse vejtransportvirksomheders konkurrencesituation. Retten påpegede ligeledes, at det forhold, at de
fleste støttemodtageres hovedaktiviteter kun var lokale, ikke var et kriterium, på grundlag af hvilket det
kunne udelukkes, at samhandelen inden for Fællesskabet blev påvirket fra det tidspunkt, hvor cabotage-
markedet delvis blev åbnet for konkurrence. Den pågældende støtte styrkede den økonomiske situation
og dermed forretningsmulighederne for vognmandsvirksomhederne i Friuli-Venezia-Giulia-regionen i
forhold til konkurrenterne.

C — Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet

1. Horisontal støtte

1.1. Forskning og udvikling

377. Kommissionen har på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning
og udvikling (244) erklæret et italiensk støtteprojekt vedrørende støtte til forskning og udvikling inden for
ikke-flygtige flash-hukommelser forenelig med fællesmarkedet. Kommissionen fandt på basis af en
videnskabelig udtalelse, at støttemodtageren, STMicroelectronics, havde gennemført industriforskning.
Kommissionen betegnede den del af projektet, der vedrørte udformningen af den nye produktionsproces,
som udvikling før konkurrencestadiet.

¥243∂ Dom af 4.4.2001 afsagt af Retten i Første Instans, sag T-288/97, den autonome region Friuli Venezia Giulia mod
Kommissionen, Sml. 2001 II, s. 1169.

¥244∂ Sag N 32/2000, Kommissionens beslutning af 11.4.2001 (EFT C 199 af 14.7.2001).
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378. Kommissionen fastholdt, at et forskud fra staten er statsstøtte, selv om det skal betales tilbage,
hvis projektet lykkedes. Således blev Det Forenede Kongeriges anmeldelse af et forskud til Rolls-Royce i
forbindelse med et FoU-projekt undersøgt på baggrund af FoU-rammebestemmelserne. Kommissionen
mente i denne forbindelse, at en del af FoU-projektet ikke kan betragtes som tættere på markedet end
udvikling før konkurrencestadiet. Kommissionen besluttede på grundlag af en videnskabelig udtalelse, at
graden af teknisk risiko krævede statsstøtte, og accepterede derfor, at den pågældende støtte har en
tilskyndelsesvirkning. Da alle andre kriterier i FoU-rammebestemmelserne var blevet imødekommet,
fandt Kommissionen, at støtten var forenelig med EF-traktaten.

379. Kommissionen har godkendt flere FoU-projekter (245) inden for litografi, der har en nøglefunktion
ved defineringen af integrerede kredsløbs præcise struktur.

1.2. Beskæftigelse, uddannelse og arbejdsvilkår

380. Danmark har som led i sin aktive arbejdsmarkedspolitik anmeldt en jobrotationsordning (246),
hvorefter en arbejdsgiver eller arbejdstager kan modtage en godtgørelse til dækning af en del af
lønudgifterne, hvis arbejdstageren som led i jobrotationsordningen deltager i uddannelse eller
undervisning. Rotationsordningen går ud på, at en ledig, der modtager understøttelse, træder i stedet for
en medarbejder, der er midlertidigt fraværende på grund af uddannelse. Når uddannelsen er færdig,
vender den efteruddannede tilbage til et andet job hos samme arbejdsgiver, og den person, der blev ansat
i stedet, kan forblive i virksomheden. Kommissionen fandt ikke, at denne ordning urimeligt tilgodeser
visse virksomheder eller produktionen af bestemte varer. Således finder EF-traktatens artikel 87, stk. 1,
ikke anvendelse. Denne ordning skal ses i sammenhæng med en tidligere kommissionsbeslutning om et
beskæftigelsestilskud til dækning af en del af lønnen til den nyansatte (247). Begge ordninger er eksempler
på, hvorledes medlemsstaterne kombinerer undervisning og uddannelse som led i deres arbejdsmarkeds-
politik.

381. Danmark har med det formål at opmuntre arbejdsgiverne til at forbedre arbejdsvilkårene og
-miljøet ud over det, som kræves i loven, anmeldt en ordning, hvorefter en virksomhed med aktiviteter på
land, der bl.a. beskæftiger sig med landevejstransport (i modsætning til offshorevirksomheder samt
virksomheder, der beskæftiger sig med transport over vand og i luften), kan modtage et tilskud som
kompensation for arbejdsmiljøafgiften og for at dække udgifterne til certificeringsproceduren (248).
Kommissionen har accepteret det argument, at differentieringen mellem landbaserede og andre
virksomheder kan være berettiget som følge af ordningens art eller generelle virkning. Desuden kan
certificeringsorganet ikke begunstige visse virksomheder eller produktionen af bestemte varer.
Foranstaltningen blev derfor ikke betragtet som faldende under EF-traktatens artikel 87, stk. 1. For så
vidt angår undtagelsen fra gebyrbelagte tilsyn i virksomheder med særlige miljøproblemer, har
Kommissionen besluttet, at dette tilsyn ikke medfører indtægtstab eller højere omkostninger for staten.
Denne foranstaltning falder derfor heller ikke under EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

¥245∂ Sag N 430/2001, Kommissionens beslutning af 30.10.2001 (EFT C 5 af 8.1.2002), sag N 433/2001, Kommissionens
beslutning af 30.10.2001 (EFT C 5 af 8.1.2002) og sag N 801/2000, Kommissionens beslutning af 18.7.2001 (EFT C 333
af 28.11.2001). I de to første beslutninger påpegede Kommissionen udtrykkeligt, at støtteprojekterne også kunne være
blevet godkendt på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), fordi de kunne betragtes som vigtige projekter af
fælleseuropæisk interesse. 

¥246∂ Sag N 236/2001, Kommissionens beslutning af 25.7.2001 (EFT C 268 af 22.9.2001).
¥247∂ Sag N 357/1996 (EFT C 67 af 4.3.1997) ændret ved sag N 142/1999 (EFT C 151 af 29.5.1999).
¥248∂ Sag N 246/2001, Kommissionens beslutning af 19.9.2001 (endnu ikke offentliggjort).
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1.3. Miljøbeskyttelse

382. Kommissionen har haft forskellige muligheder for at anvende de nye rammebestemmelser for
statsstøtte til miljøbeskyttelse, som blev vedtaget i december 2000 og offentliggjort i De Europæiske
Fællesskaber Tidende den 3. februar 2001 (249). Medlemsstaternes søger på baggrund af Kyoto-protokollen
til FN’s rammekonvention om klimaændringer, som blev vedtaget i december 1997, at begrænse drivhus-
gasserne ved at beskatte miljøskadelig energi. Det Forenede Kongerige har f.eks. indført en klimaæn-
dringsafgift i forbindelse med anden anvendelse af energi end til husholdningsbrug. Der er for forskellige
grupper vedtaget nedsatte satser eller fuldstændig fritagelse for denne afgift i ti år.

383. Det Forenede Kongeriges anmeldelse af fritagelsen for nedsættelsen af klimaændrings-
afgiften (250) gav anledning til en lang række forskellige spørgsmål vedrørende statsstøtte, hvoraf et
(undtagelsen for brændstof med dobbelt anvendelsesformål) førte til indledningen af en undersøgelses-
procedure.

384. Kommissionen har i forbindelse med elforsyningsvirksomheder, der kontraherede med en
producent af bl.a. vindenergi, vandkraft indtil 10 MW, tidevands-, bølgeenergi osv. — i en nederlandsk
sag kaldet grøn elektricitet (251) — accepteret det argument, at fritagelsen er berettiget som følge af
afgiftens karakter eller generelle virkning. Da produktionen af grøn el ikke bidrager til emissioner af
langcyklus-CO2, er det logisk, at CO2-afgiften ikke opkræves. Derfor falder denne afgiftsfritagelse uden
for EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen fortsatte dog med at undersøge de britiske og
nederlandske foranstaltninger under hensyn til rammebestemmelserne om miljøstøtte.

385. For Det Forenede Kongerige vurderedes det for første gang, om afgiften var forenelig med
fællesmarkedet, ud fra spørgsmålet, om der var tale om driftsstøtte i form af afgiftslempelser eller
-fritagelser, og baseret på aftaler indgået mellem medlemsstaterne og støttemodtagerne (252). For den
nederlandske sag om grøn el blev foreneligheden med fællesmarkedet vurderet på grundlag af reglerne
for gældende afgifter. Da alle betingelser i rammebestemmelserne var blevet fuldstændig opfyldt, rejste
Kommissionen ingen indvendinger mod disse fritagelsestyper.

386. En anden anmeldelse fra Det Forenede Kongerige af særlig interesse på dette område vedrørte
udelukkende en femårig fuldstændig fritagelse fra klimaændringsafgiften for naturgas i Nordirland (253).
Kommissionen anerkendte den særlige situation for gasmarkedet i Nordirland, dvs. ny industri (fra
1996), 40 til 70 % højere gaspriser end i resten af Det Forenede Kongerige, ingen gasinfrastrukturer,
gassens marginale andel af energiforbruget (2,4 %) og erkendelse af, at en klimaændringsafgift for gas
ville skabe yderligere hindringer for gas på dette allerede vanskelige marked, hvor anvendelse af gas ud
fra et miljømæssigt synspunkt burde fremmes, og af, at gasmarkedet, hvis virksomhederne opmuntres til
at erstatte kul, olie og el med gas, har potentiale til betydeligt at nedbringe CO2-udledningerne som følge
af den forholdsvis beskedne andel, som gassen i øjeblikket tegner sig for af det samlede energiforbrug.
Kommissionen godkendte ligeledes Det Forenede Kongeriges argument om, at infrastrukturerne for gas
kun kan udvikles, hvis der er et erhvervsmarked for gas. Ved godkendelsen af de gunstige betingelser
med henblik på udviklingen af dette marked støttede Kommissionens beslutning indirekte udviklingen af
gasinfrastrukturerne i Nordsøen.

¥249∂ EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3.
¥250∂ Sag C 18/2001 (ex N 123/2000), Kommissionens beslutning af 28.3.2001 (EFT C 185 af 30.6.2001).
¥251∂ Sag NN 30/B/2000, Kommissionens beslutning af 28.11.2001 (endnu ikke offentliggjort).
¥252∂ Se også sag N 840/A/2000, Kommissionens beslutning af 6.6.2001 og korrigendum, Kommissionens beslutning af

17.10.2001 (EFT C 358 af 15.12.2001).
¥253∂ Sag N 660/A/2000, Kommissionens beslutning af 18.7.2001 (EFT C 263 af 19.9.2001).
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387. Ved en belgisk foranstaltning begrænset til regionen Flandern indføres der grønne certifikater
for grønne energiprodukter. Skønt Kommissionen fandt, at de flamske myndigheders udstedelse af
grønne certifikater ikke medfører udbetaling af offentlige midler (se ovenfor, »Midlernes oprindelse«),
vurderede den også her den anmeldte foranstaltning på grundlag af rammebestemmelserne for miljø og
erklærede den forenelig med fællesmarkedet (254). Samme fremgangsmåde blev anvendt ved den
foranstaltning, som Det Forenede Kongerige indførte, og hvorefter elforsyningsselskaber i Skotland,
England og Wales skal garantere, at en del af elforsyningen til forbrugere i Storbritannien produceres af
vedvarende energikilder (255). Ifølge de britiske foranstaltninger skal leverandører, der ikke har grønne
elcertifikater for en tilstrækkelig mængde, betale til en fond, som staten opretter og forvalter. Provenuet fra
denne fond skal fordeles til leverandørerne. Kommissionen fandt, at fordelingsmekanismen er statsstøtte.
Da reglerne for fordelingsmekanismen imidlertid er i overensstemmelse med miljørammebestemmelserne,
har Kommissionen erklæret dem forenelige med traktaten.

388. Det Forenede Kongeriges anmeldelse af en emissionshandelsordning med henblik på
nedbringelse af udledningen af drivhusgasser blev betragtet som forenelig med rammebestemmelserne
for statsstøtte til miljøbeskyttelse (256). Ifølge handelsordningen kan indehavere af emissionsmål fra
forskellige mekanismer handle med emissionstilladelser indbyrdes og med andre deltagere. Emissionstil-
ladelserne tildeles deltagerne gratis. Anmeldelsen er også interessant, fordi Det Forenede Kongerige ved
siden af handelsordningen yder virksomheder tilskud til gengæld for absolutte emissionsnedsættelser,
som de byder på ved en auktion. Det Forenede Kongeriges argument er, at sådanne virksomhedstilskud er
nødvendige som tilskyndelse, og Kommissionen har erklæret dem forenelige med miljørammebestem-
melserne, så længe og fordi der ikke findes nogen bindende ordning herom på EU-plan.

1.4. Rednings- og omstruktureringsstøtte

389. Kommissionen foreslog i 1999 alle medlemsstaterne foranstaltninger i forbindelse med
Fællesskabets rammebestemmelser om statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder. Alle medlemsstater accepterede dem. En af de foreslåede foranstaltninger var at få de
rednings- og omstruktureringsforanstaltninger, der findes i nogle medlemsstater, bragt i overens-
stemmelse med de nye rammebestemmelser. Kommissionen måtte i 2000 indlede en bilateral drøftelse
med adskillige medlemsstater for at få deres gældende støtteordninger justeret. For Tyskland (257), der er
den medlemsstat, der har flest sådanne støtteordninger, noterede Kommissionens tjenestegrene i 2001, at
de pågældende støtteordninger var blevet tilpasset de nye rammebestemmelser.

390. Den 28. marts 2001 afsluttede Europa-Kommissionen undersøgelserne vedrørende sag C 41/99,
der var en af de største og vanskeligste statsstøttesager i det østlige Tyskland. I marts 1996 gav
Kommissionen tilladelse til, at der kunne ydes støtte til holdingselskabet Lintra og dets otte
datterselskaber. Derefter strandede en plan til privatisering af gruppen. Kommissionen konkluderede
nu, at de 623 mio. DEM, der var ydet som støtte i overensstemmelse med omstruktureringsplanen for

¥254∂ Sag N 550/2000, Kommissionens beslutning af 25.7.2001 (EFT C 330 af 24.11.2001).
¥255∂ Sag N 504/2000, Kommissionens beslutning af 28.11.2001 (endnu ikke offentliggjort).
¥256∂ Sag N 416/2001, Kommissionens beslutning af 28.11.2001 (endnu ikke offentliggjort).
¥257∂ Sag E 4/2001 (ex N 297/01, ex N 81/93), E 5/2001 (ex N 591/90), E 6/2001 (ex N 77/90), E 7/2001 (ex N 18/93),

E 8/2001, E 9/2001 (ex N 512/91), E 10/2001 (ex N 594/91), E 11/2001 (ex N 627/91), E 12/2001 (ex N 255/90),
E 13/2001 (ex N 155/88), E 14/2001 (ex N 442/91), E 15/2001 (ex N 24/95), E 16/2001 (ex N 73/93), E 17/2001
(ex N 413/91), E 18/2001 (ex NN 81/90), E 20/2001 (ex N 18/83), E 21/2001 (ex N 81/95, ex N 851/96), E 22/2001
(ex N 901/96), E 23/2001 (ex N 181/95, ex N 79/98), E 24/2001 (ex N 400/94, ex N 997/95), E 25/2001 (ex N 219/96),
E 26/2001 (ex N 75/95, ex N 420/97, ex NN 106/97), E 27/2001 (ex N 599/96), E 28/2001 (ex N 181/97, ex N 117/95,
ex N 767/95), E 29/2001 (ex N 711/95, ex N 618/96), E 30/2001 (ex N 629/96), E 31/2001 (ex N 337/96), E 32/2001
(ex N 452/97), E 33/2001 (ex NN 74/95, ex N 370/97), E 34/2001 (ex N 183/94).
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gruppen, på trods heraf overholdt Kommissionens beslutning om godkendelse af støtten. Imidlertid var
35 mio. DEM blevet anvendt ulovligt og skulle inddrives fra modtagerne, Lintra Holding og dets
datterselskaber. Statsstøtten til adskillige af Lintras datterselskaber undersøges i øjeblikket særskilt.

391. Europa-Kommissionen gav den 8. maj 2001 i sag C 1/2000 tilladelse til ydelse af et efterstillet lån
fra den offentlige Kreditanstalt für  Wiederaufbau (KfW) på 76,7 mio. EUR (150 mio. DEM) og til en
80 %-forbundsgaranti for en kredit på 63,9 mio. EUR (125 mio. DEM) til det tyske byggeselskab Philipp
Holzmann AG. Kommissionen havde konkluderet, at omstruktureringsforanstaltningerne var egnede til at
genoprette virksomhedens levedygtighed på lang sigt og til at undgå tidligere fejl. Kommissionen tog i
denne forbindelse ændringer af den tidligere plan i betragtning og tillod en etårig kassekredit på
125 mio. DEM (63,9 mio. EUR) fra KfW ved udgangen af 2000.

392. Europa-Kommissionen traf den 3. juli 2001 en delvis negativ beslutning i sag C 33/98 vedrørende
støtte ydet til Babcock Wilcox España (BWE). Kommissionen havde i april 1998 indledt en undersøgelse
på grundlag af EF-traktatens statsstøtteregler af to kapitalforhøjelser på 60,1 mio. EUR hver (10 000 mio.
ESP), som Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) i henholdsvis 1994 og 1997 havde
ydet sit datterselskab BWE, som det ejede 100 %. Kommissionen besluttede i juli 1999 at udvide
undersøgelsen til at omfatte en ny kapitalforhøjelse på 246,4 mio. EUR (41 000 mio. ESP), som de
spanske myndigheder havde anmeldt. Endelig udvidede Kommissionen i juli 2000 undersøgelsen igen;
denne gang til en støtte på i alt 463,5 mio. EUR (77 110 mio. ESP), som var blevet tilbudt under privati-
seringsordningerne mellem SEPI og Babcock Borsig AG. Kommissionen besluttede at forbyde den støtte
på 21,44 mio. EUR, som de spanske myndigheder ville yde virksomheden til fremtidige investeringer i
kapitalen i joint venture-virksomheder, hvorigennem den vil skaffe sig fremtidige ordrer. Kommissionen
vurderede, at denne udbetaling, i modsætning til andre støttede investeringer som led i erhvervsplanen, er
meget tæt på markedet samt indgår i selskabets forretningspolitik, og at statens støtte dertil derfor i
alvorlig grad kan fordreje konkurrencen i et omfang, der strider mod fællesmarkedet.

393. Kommissionen traf efter en grundig undersøgelse, der var blevet indledt i juni 2000, den
30. oktober 2001 en endelig negativ beslutning i sag C 36/2000 om støtte til den tyske porcelænsfabrik
Graf von Henneberg GmbH i Thüringen. Kommissionen krævede tilbagebetaling af støtte på ca.
71,3 mio. EUR (139,4 mio. DEM), som den fandt var uforenelig med fællesmarkedet og ulovlig. I
overensstemmelse med sin praksis besluttede Kommissionen, at den nuværende fabrik, Graf von
Henneberg, hæfter solidarisk med sin forgænger for tilbagebetalingen af den ulovlige støtte.

2. Regionalstøtte

394. Kommissionen har afsluttet den formelle undersøgelse af Investitionszulagengesetz fra 1999 til
fordel for de nye tyske delstater, herunder Berlin (258). Denne lov er den vigtigste regionalstøtteordning
for østtyske virksomheder. Det blev muligt at træffe en positiv beslutning herom, efter der i løbet af
undersøgelsen var blevet foretaget forskellige ændringer i den tyske lov. Især accepterede Tyskland
sondringen mellem initialinvesteringer, som der kan gives investeringsstøtte til, og erstatningsinve-
steringer, der betragtes som driftsstøtte. Der blev med hensyn til sidstnævnte tilføjet bestemte betingelser
for driftsstøtten (støtteintensitet på højst 5 % og ikke-driftsstøtte efter 31. december 2004). Yderligere
blev den tyske lov ændret med henblik på overholdelse af ordningens geografiske gyldighedsområde og
maksimumsbeløbet for støtteintensiteterne i overensstemmelse med Kommissionens beslutninger om det
tyske regionale støttekort (maksimale støtteintensiteter på mellem 10 og 27,5 %, afhængigt af om
støttemodtageren er en SMV og/eller er beliggende i en Interreg III-region med fælles grænse med

¥258∂ Sag C 72/98 (ex N702/97), N 671/99, E 5/98, Kommissionens beslutning af 28.2.2001 (endnu ikke offentliggjort).
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Tjekkiet eller Polen). Arbejdsmarkedsregionen Berlin skal i denne forbindelse betragtes særskilt. Denne
arbejdsmarkedsregion består af byen Berlin og dens forstæder (i delstaten Brandenburg) og betragtes
som en region i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i modsætning til de
østtyske delstater, der er regioner i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Derfor
er intensiteten for arbejdsmarkedsregion Berlin kun højst 20 % netto for investeringsstøtte, og der er ikke
mulighed for driftsstøtte.

395. Kommissionen kunne godkende den vigtigste regionalstøtteordning for Flandern (259) uden
indledning af en undersøgelse. Hovedformålet for støtteordningen for store og mellemstore
virksomheder i regionalstøtteberettigede områder i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 87,
stk.  3, litra c) (lov af 30.12.1970 om erhvervsfremme), er at opmuntre til erhvervsinvesteringer.
Kommissionen har som led i denne ordning godkendt leasing af en bygning som en støtteberettiget
udgift, dvs. som faste kapitalomkostninger og ikke løbende udgifter, men kun hvis alle følgende
betingelser er opfyldt: Leasingkontrakterne skal føres som anlægsaktiver i støttemodtagerens balance;
leasingtageren skal foretage afskrivninger på de leasede aktiver; leasingkontraktens løbetid er på højst
fem år og må ikke omfatte løbende udgifter (f.eks. vedligeholdelse, forsikringer osv.).

396. Kommissionen godkendte under det britiske Regional Selective Assistance Scheme (260) igen
leasing af en bygning som en fast kapitalomkostning. De betingelser, der skal overholdes, er følgende:
Leasingperioden skal være for en mindsteperiode på otte år, og udgifterne må kun vedrøre bygningen,
dvs. ekskl. supplerende driftsomkostninger som f.eks. skatter, fælles servicer, forsikring, reparationer,
forbrugsafgifter osv. Til beregning af leasingens værdi trækkes lejen i mindst otte år fra med henblik på at
opnå et tal for den nuværende nettoværdi af lejemålet.

397. En italiensk anmeldelse (261) gav anledning til en interessant drøftelse om definitionen på initialinve-
steringer. Skatteloven omtaler ikke udtrykkeligt initialinvesteringer, som omhandlet i punkt 4.4 og 4.6 i
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte. Imidlertid indeholder loven en teknisk definition på
støtteberettigede investeringer som nettoinvesteringer beregnet som forskellen mellem en virksomheds
bruttoinvesteringer i nye aktiver i en referenceperiode (som udtryk for stigningen i virksomhedens bruttoka-
pacitet) og provenuet af salg, ned- og afskrivninger af alle virksomhedens aktiver i samme referenceperiode
(som udtryk for faldet i virksomhedens produktionskapacitet). Ifølge ordningen skal man således for at
bestemme investeringerne fra de samlede bruttoinvesteringer trække de erstatningsinvesteringer, der er
foretaget for at genopnå virksomhedens produktionskapacitet, formindsket med det samlede salg samt af- og
nedskrivninger af alle aktiver i en vis periode. På grundlag af denne definition accepterede Kommissionen, at
de støtteberettigede udgifter svarer til initialinvesteringerne, som defineret i retningslinjerne for regionalstøtte.

398. Derimod har Kommissionen besluttet, at definitionen (investering i nye faste anlægsaktiver) i
visse spanske skattelove (262) ikke kan betragtes som investeringsstøtte i retningslinjernes forstand, fordi
udgifterne skal finansiere erstatningsinvesteringer, hvilket betragtes som driftsstøtte.

399. Kommissionen måtte i syv sager indlede formelle undersøgelser mod ikke-anmeldte spanske
skattestøtteordninger (263). Kommissionen afviste argumentet om, at undtagelserne kan begrundes med

¥259∂ Sag N 715/2000, Kommissionens beslutning af 21.12.2000, brev til medlemsstaten af 7.2.2001 (EFT C 244 af 1.9.2001).
¥260∂ Sag N 731/2000, Kommissionens beslutning af 25.4.2001 (EFT C 211 af 28.7.2001).
¥261∂ Sag N 646/A/2000, Kommissionens beslutning af 13.3.2001 (EFT C 149 af 19.5.2001).
¥262∂ Sag C 48/1999, C 53/1999 og C 54/1999, se nedenfor.
¥263∂ Sag C 48/1999, Kommissionens beslutning af 11.7.2001 (endnu ikke offentliggjort), sag C 49/1999, Kommissionens

beslutning af 11.7.2001 (endnu ikke offentliggjort), sag C 50/1999, Kommissionens beslutning af 11.7.2001 (endnu ikke
offentliggjort), sag C 51/1999, Kommissionens beslutning af 11.7.2001 (endnu ikke offentliggjort), sag C 52/1999,
Kommissionens beslutning af 11.7.2001 (endnu ikke offentliggjort), sag C 53/1999, Kommissionens beslutning af 11.7.2001
(endnu ikke offentliggjort) og sag C 54/1999, Kommissionens beslutning af 11.7.2001 (endnu ikke offentliggjort).
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skattesystemets karakter og sparsomme udformning. I tre tilfælde (264) afviste Kommissionen det
argument, at den betragtede skatteordning skal betragtes som eksisterende støtte. Ifølge
Kommissionen var der tale om ny støtte, fordi de pågældende ordninger enten havde undergået
betydelige ændringer eller overhovedet ikke havde forbindelse med skatteordninger, der var gældende,
før Spanien tiltrådte EU. I tre tilfælde (vedrørende nedsættelser af skatten på indtil 45 % af en
investering (265)) betegnede Kommissionen støtten som delvis investeringsstøtte og delvis driftsstøtte
og i fire tilfælde (vedrørende »skattefridage«, dvs. degressive nedsættelser af skattegrundlaget i fire på
hinanden følgende skatteår (266)) som driftsstøtte. Den fandt ikke, at støtten i nogen tilfælde var
forenelig med fællesmarkedet på grundlag af undtagelserne i traktaten, og den anmodede Spanien om
at kræve den udbetalte støtte tilbagebetalt.

400. Kommissionen fremlagde i 1998 forslag for alle medlemsstaterne i forbindelse med retnings-
linjerne for statsstøtte med regionalt sigte. Kommissionen måtte i 1999 og 2000 indlede bilaterale
drøftelser med flere medlemsstater med henblik på at justere deres gældende regionalstøtteordninger
under hensyn til den nøjagtige ordlyd og betydning af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt
sigte. For så vidt angår Italien (267) og Tyskland (268), endte et ret stort antal sådanne administrative
samarbejdsforanstaltninger i år med et brev udfærdiget af Kommissionens tjenestegrene, hvor det
blev taget til efterretning, at den pågældende regionale støtteordning var blevet tilpasset retnings-
linjerne.

401. Desuden har Kommissionen truffet en række beslutninger under multisektorrammebestem-
melserne for store investeringsprojekter (269). Kommissionen besluttede den 8. maj 2001 i sag
N 783/2000, at den ikke ville rejse indsigelse mod en foreslået støtte på 119 080 000 EUR til Wacker
Chemie GmbH Nünchritz ydet til udvidelse og modernisering af den tidligere Hüls AG silikonefabrik.
Kommissionen har konkluderet, at den foreslåede intensitet på 26,77 % BSÆ (bruttosubventions-
ækvivalent) er under den tilladte maksimale støtteintensitet under multisektorrammebestemmelserne
til dette projekt. Kommissionen har ved sin vurdering af, om støtten er forenelig med fællesmarkedet,
taget hensyn til markedssituationen, det antal job, der direkte skabes som følge af projektet, og investe-
ringens gunstige virkning på de støttede regioners økonomier (270). Europa-Kommissionen godkendte
den 18. juli 2001 i sag N 184/2000 en støtte på 27,6 mio. EUR til investeringer i Kartogroup i Leuna,
Sachsen-Anhalt. Investeringen vedrører etableringen af et anlæg til fremstilling af toiletpapir og
køkkenruller. De samlede investeringer andrager 85 mio. EUR (166 mio. DEM), og den godkendte
støtte repræsenterer 35 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger. Investeringsprojektet
skaber 154 faste stillinger i et område med høj ledighed. Kommissionen godkendte støtten, fordi den
fandt den i overensstemmelse med multisektorrammebestemmelserne for regionalstøtte til store
investeringsprojekter.

¥264∂ Sag C 48/1999, C 53/1999, C 54/1999, se ovenfor.
¥265∂ Sag C 48/1999, C 53/1999, C 54/1999, se ovenfor.
¥266∂ Sag C 49/1999, C 50/1999, C 51/1999, C 52/1999, se ovenfor.
¥267∂ Sag N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN 88/93, N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/A/97, N 288/96,

C 27/89.
¥268∂ Sag N 711/95, N 618/96.
¥269∂ EFT C 107 af 7.4.1997, s. 1.
¥270∂ Regionalstøtteloftet i det pågældende støtteberettigede område er 35 % brutto for store selskaber.
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3. Sektorstøtte

3.1. Sektorer underlagt særlige regler

3.1.1. Skibsbygningsindustrien

402. Der har ikke siden begyndelsen af 2001 været godkendt ny driftsstøtte til skibsbygningsin-
dustrien ifølge artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 om nye regler for støtte til skibsbyg-
ningsindustrien (271).

403. Kommissionen gennemførte i overensstemmelse med sin stillingtagen af 29. november sin
togrenede strategi til forsvar af Fællesskabets skibsbygningsindustri mod de subsidier, som Korea påstås
at have ydet sin skibsbygningsindustri. Desuden foretog den undersøgelser under handelshindringsfor-
ordningen (272) og forberedte sit udspil over for Korea i Verdenshandelsorganisationen. Endelig fremsatte
den forslag til forordning om en midlertidig defensiv ordning (273).

404. Den foreslåede midlertidige defensive ordning er en undtagelsesforanstaltning, der har til formål
at understøtte Kommissionens udspil over for Korea under WTO-aftalen om subsidier og udligningsfor-
anstaltninger. Den træder ikke i kraft, før Kommissionen indleder sin sag inden for WTO over for Korea,
og den ophører, hvis Fællesskabet og Korea når frem til en aftale om spørgsmålet. Den udløber under alle
omstændigheder den 31. december 2002.

405. Rådets møde den 5. december (industriministrene) kunne ikke vedtage den midlertidige
defensive ordning. Derfor har Kommissionen endnu ikke indledt sit tiltag inden for WTO over for Korea.
Den vil imidlertid ajourføre sine undersøgelser som led i sin midlertidige defensive ordning i første
halvdel af 2002.

406. Kommissionen besluttede den 25. juli 2001, at den ville erklære den ikke-anmeldte statsstøtte til
investorerne i skibet »Le Levant« uforenelig med fællesmarkedet (274). Skibet blev finansieret af private
investorer, der stadig ejer det. Skibet drives af firmaet CIL, der skal være dets fremtidige ejer.
Investorerne kunne fradrage deres investeringsomkostninger fra deres skattepligtige indtægt ifølge
skatteordningen kaldet »Loi Pons«. Kommissionen skal i forbindelse med denne type projekter
kontrollere deres udviklingsindhold. I dette tilfælde fandt Kommissionen, at skibet ikke i væsentlig grad
vil bidrage til udviklingen af Saint-Pierre-et-Miquelon. Da den ulovlige støtte allerede er ydet, skal den
tilbagebetales. Kommissionen mener, at investorerne, der er de direkte modtagere af støtten og
nuværende ejere af skibet, skal betale støtten tilbage.

407. Kommissionen besluttede at udvide undersøgelserne af omstruktureringen af den spanske
skibsbygningsindustri ved at lade dem omfatte alle transaktioner, der har ført til oprettelsen af skibsbyg-
ningsgruppen IZAR (275). Kommissionen tvivler på, at den pris, som den statsejede militære skibsbyg-
ningsgruppe Bazan (der har ændret navn til IZAR) betalte for et antal værfter, som den købte fra den
statslige civile skibsbygningsgruppe Astilleros Espanoles (AESA) og det statslige holdingselskab
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), var ægte markedstransaktioner, og mener, at der
er tale om støtte til den nye IZAR-gruppe. Kommissionen tvivler på, at en sådan støtte er i overens-

¥271∂ EFT L 202 af 18.7.1998, s. 1
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stemmelse med reglerne for støtte til skibsbygningsindustrien. Den har således besluttet at udvide den
undersøgelsesprocedure, der allerede er indledt med hensyn til en transaktion, hvorved AESA solgte to
skibsværfter og en motorfabrik til SEPI.

3.1.2. Stål

408. Ifølge sjette kodeks for støtte til jern- og stålindustrien, der forbliver i kraft, indtil EKSF-traktaten
udløber i juli 2002, kan der kun ydes støtte i et begrænset antal tilfælde, nemlig med henblik på forskning
og udvikling, miljøbeskyttelse og med det formål at finansiere sociale foranstaltninger i forbindelse med
lukninger af anlæg.

409. Kommissionen godkendte støtte til miljøbeskyttelse til følgende EKSF-jern- og stålvirk-
somheder: Voest Alpine Linz (1,6 mio. EUR), Voest Alpine Donawitz (2,6 mio. EUR), Böhler Edelstahl
(348 830 EUR) og til flere spanske virksomheder. Den vedtog en negativ beslutning om støtte til
BRE.M.A Warmwalzwerk (622 564 EUR), fordi der ikke i overensstemmelse med bilag til kodeks for
støtte til jern- og stålindustrien var blev foretaget fradrag for de besparelser, som investeringen havde
medført.

410. Kommissionen godkendte FoU-støtte til Corus Technology BV (166 661 EUR), Sidmar NV
(505 620 EUR), Stahlwerke Bremen (290 828 EUR) og Cogne Acciai Speciale (2,58 mio. EUR). Den
vedtog en negativ udtalelse med hensyn til støtten til Eko Stahl (399 004 EUR), fordi dette selskab efter
dens opfattelse kun skulle fungere som »laboratorium« for de andre deltagere i et FoU-projekt.

411. Kommissionen traf ligeledes to endelige afgørelser vedrørende Georgsmarienhütte Holding
GmbH og Gröditzer Stahlwerke GmbH og fandt, at der ikke var tale om støtte i forbindelse med
managementkontrakten og salget af aktiver.

3.1.3. Kul

412. Fire medlemsstater producerer i øjeblikket kul i EU. De fleste miner i EU er ikke konkurrence-
dygtige over for importeret kul på grund af ugunstige geologiske forhold. Imidlertid har de berørte
medlemsstater valgt at støtte deres kulindustri, hovedsageligt ud fra regionale og sociale overvejelser.
Statsstøtten reguleres i beslutning nr. 3632/93/EKSF (276), der indeholder betingelserne for ydelse af
denne støtte. Medlemsstaterne anmelder statsstøtten hvert år, og Kommissionen undersøger nøje
ansøgningerne, før den godkender dem. Dette gælder, indtil EKSF-traktaten udløber.

413. Kommissionen vedtog den 25. juli 2001 et forslag til Rådets forordning om statsstøtte til
kulindustrien (277) til regulering af den statsstøtte, der ydes efter den 23. juli 2002.

414. Kommissionen godkendte i 2001 statsstøtteordninger, hvorefter Tyskland (278), Frankrig (279),
Spanien (280) og Det Forenede Kongerige (281) kan yde den nødvendige offentlige støtte til kulindustrien i
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2001. Denne støtte dækker forskellen mellem produktionsomkostningerne og prisen på kul i international
handel, og den kompenserer også for de sociale udgifter.

3.1.4. Motorkøretøjsindustrien

415. Kommissionen besluttede den 13. november 2001 at forlænge gyldigheden af Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien (EFT C 279 af 15. september 1997). Alle
medlemsstaterne tilsluttede sig forlængelsen. Forlængelsen er gyldig i et år, dvs. til 31. december 2002,
medmindre de nye multisektorrammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter, der
træder i stedet for rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien, træder i kraft før denne dato.

416. Europa-Kommissionen godkendte den 17. januar 2001 en regional investeringsstøtte på 40 mio.
GBP til Nissan Motor Manufacturing Ltd (282). Den pågældende støtte er en regional investeringsstøtte til
omstrukturering af en bilfabrik i Sunderland (Det Forenede Kongerige) med henblik på konstruktion af
den nye »Micra«-model. Den tvivl, som Kommissionen havde i begyndelsen, og som førte til
indledningen af en undersøgelsesprocedure i september 2000, blev ikke bekræftet.

417. Kommissionen besluttede den 6. juni at træffe en endelig negativ beslutning med hensyn til den
forsknings- og udviklingsstøtte, som de italienske myndigheder havde foreslået at yde IVECO SpA, som
er et datterselskab til Fiat-gruppen. Den planlagte støtte androg nominelt 16 mio. EUR af et investerings-
projekt til 111 mio. EUR til fornyelse og udvidelse af IVECO’s program af lette varevogne.

418. Kommissionen konkluderede, at den planlagte støtte ikke var nødvendig for, at IVECO kunne
udvikle det nye program af lette varevogne. Ganske vist ville projektet føre til et forbedret produkt i
forhold til den tidligere model, men investeringens innovative karakter var begrænset til almindelig
udvikling inden for motorindustrien i forbindelse med lanceringen af nye modeller.

419. I overensstemmelse med reglerne for statsstøtte til FoU kan der ydes støtte, hvis virksomhederne
derved bliver stimuleret til FoU-initiativer ud over deres daglige aktiviteter. Hvis udviklingen af en ny
model eller modelserie skulle betragtes som støtteberettiget forskning, kunne alle bilfabrikanter kræve
FoU-støtte for alle nye modeller, som de lancerer. Den offentlige støtte ville dermed udelukkende være
en driftsstøtte og ikke tjene sit formål, nemlig at stimulere virksomhederne til at gennemføre forskning,
som de ellers ikke ville foretage.

420. Europa-Kommissionen godkendte den 23. oktober 2001, at den spanske bilfabrik Santana Motor i
1999 fik en kapitaltilførsel, fordi foranstaltningen ikke var statsstøtte. Kommissionen godkendte også
delvis investeringsstøtten til Santana i forbindelse med dens strategiplan for 1998-2006.

421. Ved kapitaltilførsler til virksomheder, hvorved offentlige midler er involveret, skal
Kommissionen sikre sig, at der ikke er indbygget et statsstøtteelement i foranstaltningen. Derfor
gennemfører Kommissionen en grundig undersøgelse for at finde frem til, om virksomhedens forventede
lønsomhed og vækstudsigter berettiger kapitaltilførslen fra en markedsinvestors synspunkt.
Kommissionen konkluderede i dette tilfælde, at Santanas udsigter til forrentning var så gode, at kapitaltil-
førslen var berettiget. Kommissionen besluttede således, at kapitaltilførslen ikke var statsstøtte.

422. Kommissionen konkluderede med hensyn til den regionale investeringsstøtte, at støtten er
forenelig med fællesmarkedet, hvis den overholder begrænsningerne. Ellers bliver en mere detaljeret

¥282∂ Sag C 51/2000.
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vurdering på grundlag af de særlige regler for støtte til motorkøretøjsindustrien nødvendig. Det højeste
støttebeløb, der kan ydes, blev fastsat til 8,68 mio. EUR.

423. Europa-Kommissionen godkendte den 28. februar 2001 på grundlag af en undersøgelses-
procedure en regional investeringsstøtte på 78 mia. ITL (40 mio. EUR) til produktionen af den nye
Punto-model på Fiat-fabrikkerne i Melfi (Syditalien). Kommissionen undersøgte projektets geografiske
mobilitet og konkluderede, at Fiat-gruppens anlæg i Tychy i Polen ville have været et levedygtigt
alternativ. Der blev gennemført en omkostningsanalyse for at vurdere støttens proportionalitet. Herved
blev omkostninger til projektet i Melfi sammenholdt med omkostninger på det alternative sted. Da den
forventede støtteintensitet både lå under loftet for regionalstøtte og den regionale handicapintensitet, dvs.
de yderligere omkostninger for at placere produktionen i Melfi og ikke i Tichy/Polen, konkluderede
Kommissionen, at reglerne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsin-
dustrien var blevet overholdt, og at forslaget om støtte derfor var foreneligt med traktaten.

424. Europa-Kommissionen besluttede den 20. december 2001 på grundlag af en undersøgelses-
procedure, at Tyskland skal nedsætte en planlagt regional investeringsstøtte til DaimlerChrysler med
henblik på etableringen af en ny motorfabrik i Kölleda (Thüringen), som er et støtteområde i betydningen
i artikel 87, stk. 3, litra a).

425. For så vidt angår støttens nødvendighed, anførte Tyskland, at investeringen alternativt kunne
gennemføres i Ungarn (Nyergesujfalu). Kommissionen konkluderede på grundlag af den modtagne
dokumentation, at etableringsstedet i Ungarn var et troværdigt forretningsmæssigt alternativ. Med hensyn
til støttens proportionalitet medførte en vurdering af cost/benefit-analysen en regional handicapkvote for
Kölleda på 31,93 %, hvilket er lavere end Tyskland oprindeligt havde angivet. På grund af den betydelige
stigning i produktionskapaciteten blev den tilladte støttekvote yderligere nedsat med et procentpoint til
30,93 %. Kommissionen kunne derfor ikke godkende et støttebeløb på 30,93 % af den støtteberettigede
investering på 185 mio. EUR (nuværende nettoværdi) svarende til 57,22 mio. EUR (nuværende nettoværdi).
De resterende 6,58 mio. EUR som anmeldt støtte blev betragtet som uforenelige med fællesmarkedet.

426. Europa-Kommissionen besluttede den 18. juli 2001 efter en undersøgelsesprocedure at nedsætte
den planlagte regionale investeringsstøtte til Volkswagen med henblik på opførelsen af en ny bilfabrik i
Dresden. Der var planlagt en samlefabrik og et midlertidigt oplagringscenter for den nye model i Dresden
og et nyt karrosseri- og malerværksted i Mosel tæt på. Begge områder er støtteberettigede i betydningen i
artikel 87, stk. 3, litra a).

427. Kommissionen konkluderede med hensyn til støttens nødvendighed på grundlag af de
dokumenter, som den modtog under proceduren, at virksomheden betragtede en produktion i Tjekkiet
(Prag og Kvasiny) som et troværdigt forretningsmæssigt alternativ. Kommissionen baserede sin
vurdering af støttens proportionalitet på to separate cost/benefit-analyser, nemlig henholdsvis for
Dresden og Prag og for Mosel og Kvasiny. Den planlagte støtteintensitet var for investeringen i Mosel
lavere end både det regionale handicap og det regionale støtteloft. Kommissionen godkendte derfor
den planlagte støtte på 65 mio. DEM til Mosel. Den støtteintensitet, som Tyskland havde planlagt for
investeringerne i Dresden, overskred det regionale handicap. Derfor godkendte Kommissionen støtte
på 80 mio. DEM, medens de overskydende 25,7 mio. DEM betragtedes som uforenelige med
fællesmarkedet.
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3.1.5. Transport

Jernbanetransport

428. Kommissionen har i nogle år som politik haft at ændre på balancen mellem transportformerne og
fremme de former, der er mindre skadelige for miljøet for dermed at nå frem til et bæredygtigt
transportsystem. Kommissionen gjorde i sin seneste hvidbog om den fælles transportpolitik opmærksom
på, at jernbanetransportsektoren var afgørende for, om dens bestræbelser på at ændre balancen skal
lykkes. Kommissionen vil derfor fortsat se positivt på støtte til jernbanetransporten med henblik på at
forbedre dens ydelser og især på investeringer i jernbaneinfrastruktur, der på grund af de store
investeringsomkostninger ikke er rentable uden medfinansiering fra det offentlige.

429. Kommissionen besluttede den 13. februar 2001 i overensstemmelse med dens fælles transport-
politik ikke at rejse indvendinger mod Det Forenede Kongeriges beslutning om at yde offentligt tilskud
til en række projekter. Formålet med projekterne var at vise en større offentlighed, at jernbanerne kan
være et effektivt og rentabelt transportmiddel og et alternativ til især vejtransporten (sag N 687/2000,
Innovative løsninger inden for jernbanelogistik) (283). Den godkendte desuden den 19. september 2001 et
stort støttebeløb til infrastrukturmanagement i Det Forenede Kongerige som hjælp til finansiering af et
program for fornyelsesinvesteringer på hovednettets infrastrukturer i Storbritannien (sag N 500/2001,
Nettilskud i Det Forenede Kongerige) (284).

Søtransport

430. Kommissionen godkendte i 2001 flere støtteordninger til gavn for beskæftigelsen som sømand i
EU. Disse støtteforanstaltninger, der skal bidrage til at nedbringe rederiernes lønomkostninger, har til
formål at sætte dem i stand til at imødegå den internationale konkurrence uden massiv udflagning til
fordel for lande med mindre kostbare skatte- og arbejdsmarkedsordninger. Støtten bidrager også til
redning af beskæftigelsen som sømand i Fællesskabet for at bevare knowhowen på søfartsområdet og
opretholde et højt sikkerhedsniveau.

431. Kommissionen godkendte den 8. februar, at Frankrig forlænger sin ordning for godtgørelse af
rederiernes arbejdsgiverbidrag, som den havde godkendt i 1999 for en varighed på tre år, ud over 2001.
Ifølge denne ordning får de virksomheder, der beskæftiger søfolk, og hvis skibe udsættes for
international konkurrence, godtgjort den del af socialbidraget, der vedrører alders-, sygdoms- og arbejds-
ulykkesrisici, og som året før er udbetalt til de organer, der opkræver disse bidrag.

432. Kommissionen godkendte den 30. april, at Frankrig supplerer sin støtteordning til fordel for
beskæftigelsen som sømand i Fællesskabet ved at tillade, at rederierne får godtgjort deres bidrag til
familieydelser og arbejdsløshedsforsikring.

433. Kommissionen godkendte den 6. marts, at Finland godtgør rederne de arbejdsgiverbidrag, de har
udbetalt til søfolkenes pensionsfond, arbejdsløsheds- og ulykkesforsikring samt livs- og fritidsforsikring.
Støtteforanstaltningerne gælder for alle skibe, der er registreret som internationale handelsskibe,
herunder på særlige betingelser for slæbe- og skubbebåde. Foranstaltningerne gælder i begge disse
tilfælde kun på oceangående fartøjer.

¥283∂ Kommissionens beslutning af 13.2.2001.
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434. Kommissionen besluttede den 28. februar at indlede proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2,
for at vurdere støtteforanstaltningerne i form af kompensation til SNCM (Société Nationale Corse-
Méditerranée) for pligten til offentlig tjeneste (285). Denne beslutning blev truffet på baggrund af de nye
oplysninger, som Kommissionen modtog i forbindelse med den undersøgelsesprocedure, der blev indledt
i 1998 på baggrund af den støtte, som selskabet Corsica Marittima, der er en filial af SNCM, modtog fra
den franske stat for passagerbefordringen mellem Frankrig og Italien på ruterne Genova-Bastia og
Livorno-Bastia (286).

435. Kommissionen besluttede den 30. oktober 2001 at afslutte begge procedurer. Den konkluderede,
at det på grundlag af, at tilskuddet til SNCM ikke havde oversteget selskabets omkostninger ved at levere
den offentlige tjeneste, nemlig skibsbetjening af Korsika, således som fastlagt af de offentlige
myndigheder, må udledes, at der ikke er tale om krydssubventionering til fordel for selskabets filial,
Corsica Marittima. Kommissionens undersøgelse viste i øvrigt, at denne filials lejebetalinger var blevet
fastsat på markedsvilkår. Kommissionen anmodede ligeledes Frankrig om, inden den nye kontrakt
vedrørende levering af offentlig tjeneste, for så vidt angår søfartsbetjeningen af Korsika, træder i kraft, at
give den meddelelse om de foranstaltninger, som træffes med henblik på den strukturtilpasning af SNCM
til de nye markedsvilkår, der følger af artikel 4 i forordning (EØF) nr. 3577/92.

436. Kommissionen afsluttede den 20. juni den procedure, som den i august 1999 havde indledt over
for Italiens støtte til Tirrenia di Navigazione fra 1990 til udgangen af 2000, idet den fandt, at denne kunne
falde under undtagelsen i traktatens artikel 86, stk. 2, om virksomheder, der har fået overdraget at udføre
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Kommissionen har konstateret, at den italienske støtte
var en nødvendig og proportional kompensation for de opgaver, som Tirrenia di Navigazione havde fået
overdraget, nemlig hele året at sikre en tilstrækkelig rutebetjening til og fra bestemte havne på Sicilien og
Sardinien.

437. Kommissionen besluttede under hensyn til en markedsudvikling markeret af liberaliseringen af
cabotagevirksomhed siden 1. januar 1999 og ankomsten for nylig af nye redere på markedet, at
kompensationen til Tirrenia di Navigazione fra 1. januar 2001 skal begrænses til dækning for det
underskud, der konstateres for ydelsen af tjenesterne i overensstemmelse med de forpligtelser, som
Italien har indgået for perioden 2000-2004. Ifølge disse skal virksomhedens ydelser begrænses, således
at andre redere får større muligheder på de forretningsmæssigt rentable ruter.

438. Kommissionen godkendte den 25. juli den støtte, som Spanien har udbetalt til søfartsselskabet
Transmediterranea med henblik på at afvikle den kontrakt om offentlig tjeneste, som var blevet indgået
med staten i 1978. Kommissionen har ligeledes godkendt støtten til kompensation for virksomhedens
pligt til offentlig tjeneste i 1998 mellem De Kanariske Øer.

439. Kommissionen fandt, at støtten, som fulgte efter afviklingen af den kontrakt, der var blevet
indgået i 1978 mellem Transmediterranea og den spanske stat, var en eksisterende støtte. Den knyttede
sig til rettigheder og forpligtelser opstået i den periode, som kontrakten omfattede, og svarede til saldoen
af kompensationerne til Transmediterranea for de søfartscabotagetjenester, som selskabet havde
præsteret mellem 1978 og 1997 som led i kontrakten.

440. Kommissionen besluttede den 18. juli at afslutte de procedurer i henhold til traktatens artikel 88,
stk. 2, som var blevet indledt den 3. september 1993 og udvidet den 23. juni 1996 og 21. januar 1999 over
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for den støtte, der var blevet ydet til den italienske havnesektor (287) mellem 1992 og 1998. Den italienske
regering havde i 1991 indledt en dybtgående strukturreform af sektoren. Herunder var der blevet ydet en
væsentlig støtte for at afvikle den eksisterende ordning og muliggøre en liberalisering. Kommissionen kom
i sin afsluttende afgørelse til den konklusion, at støtte på 120 mio. EUR, som Italien havde udbetalt til
havnevirksomheder, -selskaber og -grupper i form af tilskud til afvikling af gældsposter og til at dække
disse virksomheders, selskabers og gruppers underskud, var uforenelig med fællesmarkedet og skulle
inddrives af den italienske stat. Derimod konkluderede Kommissionen, at Italiens støtte til udbetaling af
ydelserne til havneselskabernes og -gruppernes medarbejdere ved for tidlig kontraktafslutning og til
bidragene til førtidspensionering ikke er statsstøtte i betydningen i traktatens artikel 87. Ligeledes er
støtteforanstaltningerne i forbindelse med Cassa integrazione guadagni straordinaria i form af engangs-
ydelser til udygtige arbejdstagere og til Casa di soggiorno di Dovadola, som Italien indførte for at garantere
dækning af havnearbejdernes forsikringsmæssige og sociale ydelser, ikke støtte efter traktatens artikel 87.

441. Kommissionen godkendte den 20. december 2001 udvidelsen af Det Forenede Kongeriges ordning
vedrørende støtte til fragtfaciliteter til at omfatte kystsejlads/short-sea-shipping og projektet i havnen
Rosyth (288), der blev det første tilfælde, hvor statsstøttereglerne anvendes på havneinfrastrukturer. Det er
normalt Kommissionens opfattelse, at statsfinansiering af statsdrevne infrastrukturer, der uden forskelsbe-
handling er tilgængelige for alle potentielle brugere, sædvanligvis ikke falder under EF-traktatens
artikel 87, stk. 1. Det kan af Førsteinstansrettens dom i sagen Aéroports de Paris mod Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber (289) konkluderes, at etablering og forvaltning af infrastrukturfaciliteter kan
være en økonomisk aktivitet, som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1. Statsstøtte til et organ for
forvaltning af infrastrukturer udvalgt ved en åben og ikke-diskriminerende procedure med henblik på
anlæggelse og vedligeholdelse osv. af transportinfrastrukturer er imidlertid udtryk for en markedspris og
udløser normalt ikke anvendelse af EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Ordningen for støtte til fragtfaciliteter
og til Rosyth-havnen blev derfor godkendt i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Sejlads ad indre vandveje

442. I hvidbogen om den europæiske transportpolitik frem til 2010 (290) defineres hovedretnings-
linjerne for Fællesskabets transportpolitik. Det anbefales at udligne skævhederne mellem de forskellige
transportformer. Midlet hertil skal være at fremme de mest miljøvenlige transportformer, inden for hvilke
der stadig er uudnyttet kapacitet, f.eks. sejlads ad indre vandveje, der er en sikker, renlig og energibe-
sparende transportform med en fortsat betydelig uudnyttet kapacitet. Det er derfor i fælles interesse at
omdirigere den varetransport, der foregår ad landevej, mod sejlads ad indre vandveje, jf. EF-traktatens
artikel 87, stk. 3, litra c). Der ligger ligeledes i Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 et incitament for
medlemsstaterne til at træffe en række foranstaltninger til fremme af vandvejstransporten (291).

443. Støtten til sejlads ad indre vandveje i 2001 har til formål som f.eks. i Frankrig (292) at fremme
tilpasningen af indlandsflåden, så den opfylder markedets krav, og som i Nederlandene (293) udvidelsen og
ibrugtagningen af indre vandvejes tilslutning til bestemte industriområder med henblik på overførsel af
den intermodale transport til transport ad indre vandveje. I sidstnævnte tilfælde fandt Kommissionen, at

¥287∂ Sag C 27/93 og C 81/98 (EFT C 312/5 af 29.11.2001).
¥288∂ Sag N 649/2001.
¥289∂ Sag T-128/98, Aéroports de Paris mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 2000 II, s. 3929. 
¥290∂ KOM(2001) 370.
¥291∂ Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af

vandvejstransporten (EFT L 90 af 2.4.1999). 
¥292∂ Beslutning af 2.10.2001, sag N 299/2001 (EFT C 342 af 5.12.2001).
¥293∂ Beslutning af 31.1.2001, sag N 597/2000 (EFT C 102 af 31.3.2001).
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der er tale om offentlig medfinansiering af infrastrukturer, som der ikke findes et konkurrenceorienteret
marked for. Det er derfor berettiget at yde statstilskud med henblik på en koordination af transporten i
henhold til EF-traktatens artikel 73.

444. Kommissionen har desuden godkendt statsstøtte til opførelse af losse- og læssefaciliteter (transit-
terminaler) langs indre vandveje i Flandern, hvis formål er at lette adgangen til indre vandveje og øge
anvendelsen af denne transportform (294). Kommissionen anførte især i sin beslutning, at transport ad
indre vandveje kræver kraftig investering i infrastruktur for at være effektiv, og at sådanne investeringer
ikke kan være rentable uden offentlig medfinansiering.

Luftfart

445. Karakteristisk for dette marked er, at der må skelnes mellem tiden før og efter den 11. september,
fordi terroristangrebet på USA har haft betydelige virkninger på lufttransportsektoren. Kommissionen
har med hensyn til støtten til den civile luftfart og lufthavnene ført en politik baseret på rammebestem-
melserne fra december 1994 (295).

446. Kommissionen har som en hurtig reaktion på disse usædvanlige begivenheder præciseret denne
politik (296). Den har således anerkendt, at visse former for støtte i forbindelse dermed er berettiget. Det
gælder støtten som følge af, at der ikke indkommer egnede forsikringstilbud, støtten til kompensation for
luftfartsselskabernes tab på grund af lukningen af luftrummet i fire dage og de store omkostninger til
sikkerhedsforanstaltninger i kølvandet på begivenhederne. Medlemsstaterne skal anmelde alle disse
støtteforanstaltninger, som skal undersøges på baggrund af traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).
Kommissionen har allerede i 2001 godkendt flere medlemsstaters støtte til forsikringer.

447. For at gøre det muligt for flyene at lette og for lufthavnene at fungere har medlemsstaterne til
Kommissionen anmeldt støtten til de private forsikringsselskabers forsikringer af terroristrisikoen via
statslige garantier. Kommissionen har under forudsætning af, at bestemte kriterier (297) overholdes,
godkendt støtten til luftfartsselskaberne og til de private forsikringsselskaber som følge af terrorist-
risikoen for følgende medlemsstater:

— Det Forenede Kongerige ved beslutning af 23. oktober 2001 (298)

— Portugal og Luxembourg ved beslutning af 28. november (299)

— Belgien og Sverige ved beslutning af 11. december (300)

— Tyskland, Østrig, Danmark, Spanien og Frankrig ved beslutning af 20. december (301).

¥294∂ Kommissionens beslutning af 11.12.2001, sag N 550/2001, Offentligt/privat-partnerskab til opførelse af læsse- og
lossefaciliteter (endnu ikke offentliggjort). 

¥295∂ Anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 og artikel 61 i EØS-aftalen på statsstøtte i luftfartssektoren (EFT C 350 af
10.12.1994, s. 5).

¥296∂ Meddelelse fra Europa-Kommissionen af 10.10.2001 om følgerne for luftfarten af attentaterne i USA — KOM(2001) 574
endelig.

¥297∂ Europa-Kommissionens meddelelse af 10.10.2001 om følgerne for luftfarten af attentaterne i USA, som ændret af ad hoc-
gruppen under Rådet for Den Europæiske Union. 

¥298∂ Sag NN 90/2001.
¥299∂ Sag NN 140/2001 og NN 144/2001.
¥300∂ Sag NN 139/2001 og NN 141/2001 (EFT C 24 af 26.1.2002).
¥301∂ Sag NN153/2001 (Østrig), NN 157/2001 (Frankrig), NN 146/2001 og 161/2001 (Danmark), NN 143/2001 (Spanien),

NN 162/2001 (Tyskland).
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448. Kommissionen har fulgt sin hidtidige støttepolitik over for flyindustrien og er begyndt at se på
sager vedrørende finansiering af lufthavne.

449. Kommissionen besluttede den 18. juli 2001, at den uddannelsesstøtte, som de belgiske
myndigheder havde ydet til luftfartsselskabet Sabena (302), var forenelig med EF-traktaten ifølge
rammebestemmelserne for uddannelsesstøtte (303).

450. Efter dommen afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2000, som annullerede
beslutning 97/789/EF vedrørende støtte til selskabet Alitalia, vedtog Kommissionen den 18. juli 2001 en
ny beslutning, som berigtiger de vurderingsfejl og fejlagtige begrundelser, som Retten havde påpeget, og
den vurderede, at støtten til Alitalia (304) i form af en rekapitalisering på 2 750 mia. ITL, der udbetales i
tre rater, var forenelig med fællesmarkedet.

451. Kommissionen har i øvrigt godkendt to støtteforanstaltninger til redning af luftfartsselskaber, der
begge delvis tilhørte Swissair-gruppen, som var gået konkurs. Kommissionen fremsatte således den
17. oktober ikke indvendinger over for en redningsforanstaltning på 125 mio. EUR til fordel for luftfarts-
selskabet Sabena (305), og den 20. december fremsatte den ikke indvendinger over for redningsstøtte på
120 mio. EUR i form af en bankgaranti fra delstaten Nordrhein-Westfalen (Forbundsrepublikken
Tyskland) til det tyske selskab LTU.

452. På lufthavnsområdet har Kommissionen truffet en beslutning om fritagelse for selskabsskat.
Denne fritagelse blev betragtet som statsstøtte. I to andre tilfælde blev de pågældende foranstaltninger
ikke betragtet som statsstøtte.

453. Kommissionen besluttede den 3. juli 2001, at fritagelsen fra nederlandsk selskabsskat for den
nederlandske Schiphol-gruppe, dvs. det selskab, som ejer og driver Schiphol-lufthavnen i Amsterdam og
andre nederlandske lufthavne, er statsstøtte, og at den bør bringes til ophør senest 1. januar 2002 (306).

454. Kommissionen besluttede den 13. marts 2001, at regionen Piemontes (Italien) finansiering af
forbedringer og videreudbygning af infrastrukturer i lufthavnene i Torino, Cuneo og Biella ikke kan
betragtes som statsstøtte. Denne konklusion (307) understøttedes væsentligst af de pågældende lufthavnes
beliggenhed og deres hovedsageligt lokale betydning med hensyn til deres økonomiske og konkurrence-
mæssige virkning.

455. Kommissionen vedtog den 5. oktober 2001 en beslutning om en klage mod Aer Rianta, det irske
statsejede selskab, der ejer og driver lufthavnene i Dublin, Cork og Shannon. Det blev besluttet, at da Aer
Riantas særlige skattestatus var blevet ændret pr. 1. januar 1999, var spørgsmålet om den tidligere
skattefritagelse afsluttet. Desuden blev overførslen af lufthavnsinfrastrukturer fra den irske stat til Aer
Rianta til en værdi, der skønnedes under markedsværdien, ikke betragtet som statsstøtte, ligesom heller
ikke, at Aer Rianta er koncessionshaver til duty free-forretninger og et parkeringsanlæg i flere etager (308).

¥302∂ EFT L 249 af 19.9.2001.
¥303∂ EFT C 343 af 11.11.1998.
¥304∂ EFT L 271 af 12.10.2001.
¥305∂ KOM(2001) 3137 endelig (endnu ikke offentliggjort).
¥306∂ Denne beslutning er endnu ikke blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, men kan ses på GD for

Konkurrences hjemmeside under nr. E 45/2000. Se også pressemeddelelse IP/01/934. 
¥307∂ Denne beslutning er endnu ikke blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, men kan ses på GD for

Konkurrences hjemmeside under nr. N 58/2000.
¥308∂ Denne beslutning er (endnu) ikke indlæst på GD for Konkurrences hjemmeside.
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3.1.6. Landbrug

456. Europa-Kommissionen vedtog den 6. juni 2001 en ny rammeordning for statsstøtte til reklame
for landbrugsprodukter (309). I denne nye tekst tydeliggøres Kommissionens politik vedrørende reklame
for kvalitetsprodukter, regionale produkter og for sporbarhedsordninger.

457. Der kan nu foretages salgsfremstød for produkters regionale oprindelse, hvis reglerne for varers
frie bevægelighed overholdes. Ifølge den nye rammeordning kan der gives tilskud til sådan reklame, når
produktets oprindelse er det væsentligste budskab, og hvis fremstødet finder sted uden for den
medlemsstat eller region, hvor produktionen finder sted. Målet bør være at gøre forbrugerne bekendt med
produkter, som de ikke er fortrolige med. Der kan også reklameres for oprindelsen, hvis reklamen tager
sigte på forbrugerne i den medlemsstat eller region, hvor produktionen finder sted. I dette tilfælde skal
omtalen af oprindelsen imidlertid forblive underordnet i forhold til informationen om produktets kvalitet.

458. Der kan ligeledes ydes støtte til reklame for kvalitetsprodukter, hvis de pågældende produkter
opfylder højere standarder eller har en beskyttet oprindelsesbetegnelse. Anprisning af produkter som
værende af høj kvalitet, når de blot opfylder de lovmæssige krav, som alle lignede produkter også
opfylder, kan vildlede forbrugerne. Der kan kun ydes støtte til reklame, når de regler, der gælder for det
indre marked, overholdes.

459. Kommissionen modsætter sig normalt ikke støtte til reklame, der omfatter omtale af det
pågældende produkts oprindelse, i forbindelse med produkter, der bærer en beskyttet oprindelsesbetegnelse
(beskyttet oprindelsesbetegnelse — BOB, beskyttet geografisk betegnelse — BGB, garanteret traditionel
specialitet — GTS), som er registreret i EU, hvis betegnelsen svarer nøjagtigt til den, der er registreret.

460. Efter indførelsen af den obligatoriske mærkning af oksekød blev der i rammeordningen indsat
bestemmelser om, hvordan der kan ydes støtte til reklame for sporbarhedsordninger. Statsstøtte til
reklame for enkeltfirmaer er fortsat forbudt, men der er indført en maksimal støtte på 50 % eller 75 % for
visse produkter fra SMV’er fra ugunstigt stillede regioner.

461. Med den nye rammeordning afskaffes de to tekster fra 1986 og 1987. Denne konsolidering og
tydeliggørelse skulle bidrage til at fortsætte forenklingen og øge gennemsigtigheden af reglerne for
statsstøtte i EU. Den nye rammeordning skal gælde nye former for statsstøtte, herunder for ikke
behandlede anmeldelser fra den 1. januar 2002.

462. Hovedspørgsmålet i forbindelse med statsstøtten til landbruget i 2001 har utvivlsomt været
følgerne af BSE-krisen. Ifølge statsstøttereglerne kan medlemsstaterne normalt ikke udbetale
indkomststøtte til landbrugere, da dette fordrejer konkurrencen og skader de fælles markedsordningers
funktion. Kun i særlige situationer kan der ydes en sådan støtte for at afbøde skader.

463. Kommissionen har anerkendt den nuværende krise på oksekødsmarkedet, der er en følge af frygten
for BSE ved sidste års afslutning, som en usædvanlig begivenhed i betydningen i EF-traktatens artikel 87,
stk. 2, litra b). Det er ikke faldet i salget eller omsætningen, der betragtedes som usædvanlig. Kommissionen
ser faldet i salget som en følge af en usædvanlig og sjælden kombination af hændelser, der har ført til et fald
i landbrugsindkomsterne. Således optrådte der forud for lukningen af eksportmarkederne for oksekød fra
EU og de europæiske forbrugeres meget negative reaktion en række hændelser som f.eks. første tilfælde af
BSE, der blev opdaget i lande som Tyskland, Italien og Spanien, EU-forbuddet mod markedsføring af alle
typer kød- og benmel som foder og den ofte omstridte nationale kriseforvaltning.

¥309∂ EFT C 252 af 12.9.2001, s. 5. 
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464. Europa-Kommissionen har derfor tilladt, at medlemsstaterne med et beløb på i alt højst 460 mio.
EUR dels yder indkomststøtte til de oksekødsproducenter, der har haft tab mellem november 2000 og
juni 2001 som følge af BSE-krisen, dels yder anden BSE-relateret statsstøtte (dvs. til dækning af
udgifterne til BSE-test, kompensation til slagterier, værdien af destruerede dyr, genopbygning af
besætninger, hvor der er konstateret BSE, udgifter til oplagring, transport og bortskaffelse af
forarbejdede animalske proteiner og af foder).

465. Kommissionen har i alt modtaget 379 anmeldelser vedrørende forslag til foranstaltninger om
statsstøtte, der skulle ydes til landbruget og den agroindustrielle sektor. Kommissionen indledte også
behandlingen af 39 støtteforanstaltninger, der hidtil ikke var blevet anmeldt i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 88, stk. 3. Kommissionen havde ingen indvendinger over for 212 foranstaltninger.
Adskillige af foranstaltningerne blev godkendt, efter at medlemsstaterne enten havde ændret dem eller lovet
at ændre dem, så de kom i overensstemmelse med Fællesskabets støtteregler. Proceduren efter artikel 88,
stk. 2, blev indledt over for 15 sager, hvor foranstaltningerne førte til alvorlig tvivl med hensyn til deres
forenelighed med fællesmarkedet. Kommissionen afsluttede proceduren efter EF-traktatens artikel 88,
stk. 2, i fem tilfælde, idet der blev truffet en negativ beslutning for to af disse foranstaltninger. I alle tilfælde,
hvor der blev truffet en negativ beslutning, og medlemsstaten allerede havde udbetalt statsstøtte, krævede
Kommissionen, at støtten blev tilbagebetalt.

3.1.7. Fiskeri

466. Både Fællesskabet og medlemsstaterne gennemfører altid omfattende foranstaltninger inden for
fiskerisektoren på grund af denne sektors sociale og økonomiske karakteristika.

467. Kommissionen har foretaget en undersøgelse af, om de nationale støtteordninger inden for denne
sektor er forenelige med fællesmarkedet set på baggrund af de nye retningslinjer for gennemgangen af
statsstøtte til fiskeri og akvakultur (310).

468. Med de nye retningslinjer, der gælder fra 1. januar 2001, sker der en præcisering af
bestemmelserne på en række områder. Det fastsættes således, at retningslinjerne for statsstøtte med
regionalt sigte ikke gælder for fiskerisektoren, og at de dele af de regionale støtteordninger, der vedrører
fiskerisektoren, vil blive gennemgået på grundlag af retningslinjerne for fiskeri. De indeholder i øvrigt
nærmere regler for vurderingen af støtten til uddannelse, konsulentvirksomhed og forsøgsfiskeri og en
nøjere definition af betingelserne for ydelse af støtte til redning og omstilling af kriseramte virksomheder
(Kommissionen skal forelægges en plan for nedbringelse af flådens kapacitet). Der anføres desuden flere
detaljer og nærmere betingelser for støtte til forbedring af forvaltningen og kontrollen med fiskeriet og
for købet af brugte fartøjer. For de specielle tilfælde fastsættes der mere detaljerede regler for
indkomststøtte (foranstaltninger i tilknytning til særlige omstændigheder skal undersøges i hvert enkelt
tilfælde, og ved midlertidigt ophør med erhvervsvirksomhed skal der henvises til anvendelsen af punktet
i retningslinjerne). Punktet om driftslån er bortfaldet, og der tilføjes særlige punkter om støtte til at
afbøde skaderne som følge af naturkatastrofer og andre særlige begivenheder, til forsikringspræmier,
udkantregioner og støtte til beskæftigelse. De nye retningslinjer indeholder to bilag, som medfører
skærpet kontrol af godkendte ordninger. Det ene bilag omhandler de oplysninger, der skal gives ved
anmeldelse af støtteordningerne, og det andet de oplysninger, der skal findes i den årlige rapport, der skal
indsendes til Kommissionen om alle bestående støtteordninger og alle særlige støtteforanstaltninger, der
er indrømmet uden om en godkendt støtteordning, for hvilke der ikke gælder nogen særlig indberet-
ningspligt i henhold til en betinget beslutning.

¥310∂ EFT C 19 af 20.1.2001.
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469. Det må konstateres, at et betydeligt antal støtteordninger er blevet anmeldt til Kommissionen især
i løbet af andet halvår af 2001. Grunden hertil er anmeldelse af alle nationale støtteinstrumenter med
medfinansiering, som er vedtaget i forbindelse med Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet
som led i forberedelsen af gennemførelsesforanstaltningerne til de nye fællesskabsstøtterammer.

3.2. Sektorer, der ikke er omfattet af specifikke regler

3.2.1. Finanssektoren

470. Europa-Kommissionen godkendte den 25. juli 2001 i sag NN 53/2001 (Bankgesellschaft Berlin
(BGB)), at der ydedes den nødvendige redningsstøtte i form af en statsstøtte på ca. 2 mia. EUR til at
bringe den nævnte banks kernekapital op på niveauet før krisen, dvs. 9,7 %. Banken havde lidt store tab
i 2000 hovedsageligt på grund af uheldige ejendomstransaktioner. Godkendelse af redningsstøtten blev
givet, fordi de tyske myndigheder forpligtede sig til inden seks måneder at fremlægge en omstrukture-
ringsplan. Godkendelsens gyldighed begrænsedes til seks måneder eller den tid, Kommissionen
behøvede til at træffe beslutning om omstruktureringsplanen. Kommissionen vil under denne anden
undersøgelse nøje overveje, hvilket omfang støtten skal have, og evt. anmode om kompensation for at
afbøde støttens konkurrencefordrejende virkninger.

471. Kommissionen besluttede den 11. december 2001, at de skatteforanstaltninger for banker, som
blev indført ved den italienske lov nr. 461/98 af 23. december 1998 og tilknyttet bekendtgørelse
nr. 153/99 af 17. maj 1999, er uforenelige med statsstøttereglerne i EF-traktaten. De pågældende
foranstaltninger giver de banker, der deltager i de begunstigede transaktioner, en konkurrencefordel
baseret på forskelsbehandling. Italien skal nu inddrive de beløb, som de banker, der har haft fordel af
skattefritagelserne, har undgået at betale. Kommissionens undersøgelser af statsstøtten til bankfonde
(ikke selve bankerne) fortsætter. Disse foranstaltningers status skal defineres nærmere. Kommissionen
undersøgte også, om den særlige skattebehandling kunne betragtes som omstruktureringsstøtte.
Imidlertid er betingelserne for anvendelse af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning
og omstrukturering af kriseramte virksomheder ikke opfyldt. Støtten blev ikke særskilt anmeldt til
Kommissionen. De banker, som modtog støtten, er ikke kriseramte, og støtten tager ikke sigte på at
genopbygge bankernes langsigtede rentabilitet. Endelig kræver rammebestemmelserne, at foranstalt-
ningerne i størst muligt omfang skal mildne de eventuelle uheldige virkninger for konkurrenterne af
støtten (normalt menes herved en reduktion af selskabets markedsstilling efter omstruktureringen). Ingen
af disse betingelser er opfyldt i det pågældende tilfælde.

3.2.2. Tjenesteydelser

472. Europa-Kommissionen foreslog i overensstemmelse med proceduren i EF-traktatens artikel 88,
stk. 1, og artikel 18 i forordning (EF) nr. 659/1999 den 13. november 2001 Den Franske Republik
forskellige foranstaltninger i sag E 46/2001 bestående i at afskaffe skattefritagelsen for sygesikrings-
ordninger hos gensidige forsikringsselskaber samt pensions- og livsforsikringsselskaber. Alternativt kan de
franske myndigheder også bevilge fritagelse til gengæld for en tjenesteydelse af almen økonomisk interesse,
idet støtten som følge af den nævnte fritagelse ikke må overstige udgifterne til denne tjenesteydelse.

473. Europa-Kommissionen indledte den 13. november 2001 en undersøgelsesprocedure vedrørende
et antal ad hoc-foranstaltninger til fordel for det portugisiske radio- og tv-selskab RTP. Kommissionen
havde mistanke om, at den portugisiske stat i 1992-1998 havde overkompenseret RTP’s godtgørelsesbe-
rettigede public service-omkostninger med et beløb på 83,6 mio. EUR. Efter procedurens indledning
modtog Kommissionen i 1993, 1996 og 1997 tre klager fra det private portugisiske radio- og tv-selskab
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SIC. Allerede den 7. november 1996 traf Kommissionen beslutning om den første og en del af anden
klage. Denne beslutning blev annulleret af Retten i Første Instans (311).

3.2.3. Usædvanlige begivenheder

474. Kommissionen har godkendt et støtteprojekt for regionen Val d’Aosta til kompensation af
skaderne fra oversvømmelser og jordskred efter de skybrud, der ramte regionen i oktober 2000 (312).
Formålet med ordningen er at kompensere for de faste omkostninger, som de virksomheder har afholdt,
som midlertidigt måtte standse deres virksomhed på grund af regnen. Det er dog en forudsætning for
støtten, at virksomhederne har genoptaget deres virksomhed. Støtten består i et tilskud på indtil 95 % af
virksomhedernes faste omkostninger i en periode på højst seks måneder mellem afbrydelsen af
aktiviteterne efter hændelsen og genoptagelsen. De eventuelle forsikringsgodtgørelser, der modtages,
skal fratrækkes støtten. Projektets varighed er et år, og de italienske myndigheder har afsat et budget
på 516 456 EUR. Ordningen blev anset for forenelig med EF-traktaten i medfør af dennes artikel 87,
stk. 2, litra b), fordi den skal afbøde skader forårsaget af naturkatastrofer. Kommissionen har i denne
forbindelse fundet, at de pågældende hændelser var en naturkatastrofe i den nævnte bestemmelses forstand.
Desuden har Kommissionen noteret, at støtten ikke medfører nogen form for overkompensation, og at de
beløb, der skal udbetales til de enkelte virksomheder, sandsynligvis vil være meget beskedne under hensyn
til det afsatte budget og antallet af forventede modtagere.

D — Procedurer

475. Efter vedtagelsen og ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 er mange af de
detaljerede procedureregler for undersøgelse af statsstøtte blevet kodificeret og konsolideret til en enkelt
lovtekst. Selv om nogle af de sager, som Domstolen har truffet afgørelse om, fortsat vedrører
beslutninger, som Kommissionen vedtog, før forordningen trådte i kraft, kan andre være nyttige som
retningslinjer ved fortolkningen og anvendelsen af forordningens bestemmelser.

1. Indledningen af undersøgelsesproceduren

476. Domstolen har i to domme i 2001 understreget, at Kommissionen ikke kan udøve et skøn, når det
afgøres, om der skal indledes en formel undersøgelsesprocedure således som omhandlet i artikel 88,
stk. 2. Især har Domstolen fremhævet, at administrative hensyn enten i Kommissionen eller medlems-
staterne ikke kan være afgørende for, om der indledes en procedure i tilfælde, hvor Kommissionen har
eller burde have alvorlig tvivl om, hvorvidt foranstaltningen er i overensstemmelse med fællesmarkedet.

477. Domstolen har i dommen i Prayon-Rupel-sagen den 15. marts 2001 (313) skabt yderligere klarhed
over, under hvilke omstændigheder Kommissionen skal indlede en formel undersøgelsesprocedure. Den
pågældende procedure tjener et dobbelt formål: Den skal både beskytte potentielt interesserede
tredjeparters rettigheder og sætte Kommissionen i stand til at gøre sig fuldstændig bekendt med alle
forhold i en sag, før den vedtager sin beslutning. Således er den formelle undersøgelsesprocedure
obligatorisk, hvis Kommissionen har alvorlige vanskeligheder med at fastslå, om støtten er forenelig med

¥311∂ Sag T-46/97 af 10.5.2000.
¥312∂ Sag N 429/2001, Kommissionens beslutning af 17.10.2001 (EFT C 5 af 8.1.2002). Kommissionen havde tidligere den

29.11.2000 godkendt en støtteordning til en nødplan i forbindelse med naturkatastrofer i Val d’Aoste (sag N 433/2000).
Den er således reference for nævnte ordning, der er begrænset til skybrud.

¥313∂ Domstolens dom af 15.3.2001, sag T-73/98, Société chimique Proyon-Rupel mod Kommissionen, Sml. II, s. 867.
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fællesmarkedet. Begrebet »alvorlige vanskeligheder« er et objektivt begreb. Heraf følger, at den juridiske
undersøgelse, som Retten i Første Instans foretager af, om der er tale om alvorlige vanskeligheder, går
videre end til overvejelser om, hvorvidt der har været foretaget en åbenbart urigtig vurdering. Retten
undersøger, om det burde have ført til alvorlig tvivl, hvis de oplysninger, som Kommissionen lå inden
med, eller som den havde til rådighed på det tidspunkt, hvor den traf sin omstridte beslutning, var blevet
taget i betragtning. Hertil påpeger Retten, at beviset på alvorlige vanskeligheder også kan udledes af den
tid, som den indledende procedure tog, og de omstændigheder, hvorunder den fandt sted. I dette særlige
tilfælde konkluderede Retten, at de otte måneder, der gik fra anmeldelsen til beslutningen, sammen med
de gentagne anmodninger om oplysninger og medlemsstatens undladelse af at give dem var tegn på
alvorlige vanskeligheder. Under hensyn til alle disse elementer fandt Retten, at Kommissionen, da den
vedtog sin beslutning, havde utilstrækkelig viden om forholdene til ikke at rejse indvendinger mod
støtten og derfor skulle have indledt en formel undersøgelsesprocedure for at indsamle mere
udtømmende oplysninger og dermed eliminere de alvorlige vurderingsvanskeligheder.

478. Retten fulgte samme ræsonnement ved annulleringen af Kommissionens beslutning om ikke at
rejse indvendinger med hensyn til en støtte, som Den Franske Republik havde ydet til producenter af
hedvine og brændevin (314). I denne sag indeholdt de klager, som Kommissionen modtog, stærke beviser
for en forbindelse mellem et støtteprojekt og en afgiftsordning, der kunne krænke andre bestemmelser i
traktaten, og Kommissionen havde vanskeligheder ved at afgøre, om støtteprojektet var foreneligt med
fællesmarkedet. Derfor burde proceduren efter artikel 88, stk. 2, have været indledt.

479. I en sag med henblik på annullering, som Østrig havde anlagt mod en kommissionsbeslutning om
at indlede en formel undersøgelsesprocedure vedrørende en støtte til Siemens Bauelemente OHG,
argumenterede Østrig, at den frist på to måneder, inden for hvilken Kommissionen skal afslutte sin
foreløbige undersøgelse, og som var blevet fastslået med Lorenz-dommen, allerede var udløbet, og
støtten var en realitet, da Kommissionen indledte proceduren. Kommissionen kunne derfor ikke længere
indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Retten bekræftede retspraksis i forbindelse med Lorenz-
dommen og påpegede, at anmeldt støtte bliver eksisterende støtte, hvis to nødvendige, men tilstrækkelige,
betingelser opfyldes: Tomånedersperioden efter den fuldstændige anmeldelse skal være udløbet, og
medlemsstaterne skal på forhånd give Kommissionen meddelelse om gennemførelsen af den planlagte,
støtte. Retten afviste Kommissionens argument om, at den, uanset om den havde fået en sådan
forudgående meddelelse, alligevel havde ret til indsigelser. Retten gjorde det imidlertid klart, at der på det
relevante tidspunkt endnu ikke var blevet vedtaget procedureregler på grundlag af EF-traktatens artikel 89. I
mellemtiden kunne den omtalte dom ikke længere anvendes som følge af vedtagelsen af bestemmelserne
i artikel 4, stk. 5 og 6, i forordning (EF) nr. 659/1999, idet Kommissionen herved får en udtrykkelig ret til
indsigelse inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen af medlemsstatens forhåndsmeddelelse. Skønt
dommen derfor ikke direkte har virkninger for de pågældende procedureregler, bekræfter den Rettens
strenge holdning til, at Kommissionen overholder den fastlagte frist. Den stemmer også overens med
Rettens generelle holdning, nemlig at proceduren skal indledes hurtigt, når Kommissionen er i tvivl om
en støttes forenelighed med fællesmarkedet.

2. Eksisterende støtteforanstaltninger

480. Retten har taget spørgsmålet op om sondringen mellem ny støtte og eksisterende støtte (315).
Sagen vedrørte en kommissionsbeslutning, der var blevet delvis annulleret ved den tidligere Alzetta

¥314∂ Domstolens dom af 3.5.2001, sag C-204/97, Portugal mod Kommissionen, Sml. I, s. 3175.
¥315∂ Førsteinstansrettens dom af 4.4.2001, sag T-288/97, den autonome region Friuli Venezia Giulia mod Kommissionen,

Sml. II, s. 1169.
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Mauro-dom af 15. juni 2000 (316). Retten bekræftede i den nye sag, at en støtteordning, der gælder i et
marked, der oprindeligt var lukket for konkurrence, skal betragtes som en eksisterende støtteordning, når
markedet liberaliseres, hvis den, da den blev indført, ikke faldt inden for traktatens artikel 87, stk. 1, der
kun har gyldighed for sektorer, der er åbne for konkurrence. Retten i Første Instans afviste det argument,
at kun støtte godkendt efter fuldstændig liberalisering kan betragtes som ny støtte. Den bekræftede, at det
i statsstøttesager er tilstrækkeligt, at det pågældende marked er åbent for konkurrence, også selv om det
kun er delvist, for at støtten kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne. Det skal påpeges, at Retten
ganske vist bekræftede, at den støtte, der er indrømmet før liberaliseringen, er eksisterende støtte, men at
den også fremhævede, at den nåede sin konklusion uden at have detaljerede gennemførelsesbe-
stemmelser til traktatens artikel 88 til rådighed, hvorefter en sådan støtte ikke kvalificeres som
eksisterende støtte efter det tidspunkt, der var fastsat for liberaliseringen. I mellemtiden er Rådets
forordning (EF) nr. 659/1999 imidlertid blevet vedtaget, hvis artikel 1, litra b), afsnit V, læses som følger:
»Når visse foranstaltninger bliver en støtte som følge af en liberalisering af en aktivitet ved fællesskabs-
lovgivning, betragtes sådanne foranstaltninger ikke som eksisterende støtte efter den dato, der er fastsat
for liberaliseringen.« En situation som i sag T-288/97, som opstår, efter at forordningen er trådt i kraft,
kan derfor ikke længere behandles som eksisterende støtte.

481. I overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk. 2, kan Kommissionen kun indlede proceduren
over for ny støtte. Hvor støtte klassificeres som eksisterende støtte, skal Kommissionen først forelægge
den pågældende medlemsstat et forslag til passende foranstaltninger. Klassificeringer er af betydning for
mere end for proceduren. I sager, hvor den nye støtte er blevet gennemført ulovligt og derfor vurderes
uforenelig med fællesmarkedet, skal Kommissionen normalt foretage inddrivning i overensstemmelse
med artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999. Der kan imidlertid ikke foretages inddrivelse i
forbindelse med eksisterende støtte.

482. Retten har undersøgt den proceduremæssige situation i et tilfælde, hvor Kommissionen havde
klassificeret en støtteforanstaltning som ny støtte og indledt proceduren efter artikel 88, stk. 2, medens
den pågældende medlemsstat fastholdt, at der var tale om eksisterende støtte (317). Retten fandt, at
Kommissionens valg af procedure sammen med opfordringen til de italienske myndigheder om at
suspendere betalingerne betød en klassificering, om end kun midlertidig, af støtten som ny, og at dette
valg som sådan indebar retsvirkninger. Indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure betød, at
Kommissionen ikke havde til hensigt at undersøge støtten som led i proceduren for eksisterende støtte i
betydningen i EF-traktatens artikel 88, stk. 1, og at støtten fra dens synspunkt var blevet ulovligt
gennemført. En sådan beslutning ændrer foranstaltningens og støttemodtagernes retslige status, fordi den
i hvert fald indfører et betydeligt element af tvivl med hensyn til foranstaltningens lovlighed, der må føre
til, at medlemsstaten suspenderer betalingerne. Den kan også indbringes for en national ret, der så skal
drage alle konsekvenser af overtrædelsen af EF-traktatens artikel 88, stk. 3, sidste punktum. Retten gav af
disse grunde de italienske myndigheder medhold i deres klage over indledningen af proceduren.

3. Tilbagesøgning af støtte

483. I overensstemmelse med det princip, der er fastlagt i artikel 14 i forordningen om procedurer,
skal Kommissionen sørge for inddrivelse af al støtte ydet under overtrædelse af forpligtelsen til
anmeldelse, og som er uforenelig med fællesmarkedet. Det kræves yderligere i artikel 14, at medlems-
staterne skal gennemføre inddrivelserne straks og i overensstemmelse med procedurerne i deres nationale
love, hvis de vil muliggøre en øjeblikkelig og effektiv iværksættelse af Kommissionens beslutning.

¥316∂ Førsteinstansrettens dom af 15.6.2000, forenede sager T-298/97 og T-23/98, Alzetta mfl. mod Kommissionen, Sml. II,
s. 2319.

¥317∂ Domstolens dom af 9.10.2001, sag C-400/99, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 7303.
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484. Kommissionen har i løbet af i år krævet inddrivelse i 20 sager. Ved årets udgang var 67 inddrivel-
sessager stadig ikke afsluttede. Kommissionen følger disse sager nøje og påser, at medlemsstaterne til
fulde overholder principperne i artikel 14. Dette gjorde de tyske myndigheder ikke i år i sagen Lautex
GmbH (318), hvorefter Kommissionen den 25. juli på grundlag af EF-traktatens artikel 88, stk. 2, klagede
til Domstolen over, at Tyskland ikke havde efterkommet en inddrivelsesordre.

4. Manglende gennemførelse af beslutninger

485. Når medlemsstaterne nægter at efterkomme en inddrivelsesbeslutning, er det blevet
Kommissionens normale praksis at indbringe sagen for Domstolen. Domstolen traf i 2001 afgørelse om
to sager vedrørende manglende gennemførelse af en kommissionsbeslutning. Første sag vedrørte tilbage-
søgningen af støtte ydet til »Nouvelle Filiature Lainière de Roubaix«. Kommissionen havde i
november 1998 (319) vedtaget en beslutning, hvorefter støtten til dette selskab var uforenelig med
fællesmarkedet og måtte tilbagesøges af de franske myndigheder. Denne beslutning gav anledning til to
klager til EF-Domstolen. De franske myndigheder indbragte således i januar 1999 en sag med påstand
om annullering (320) af beslutningen. Da annullationssager ikke har suspenderende virkning, påvirker
de ikke medlemsstaternes forpligtelse til at efterkomme inddrivelsesbeslutningen. Da der ikke fandt
inddrivelse sted, indbragte Kommissionen i juli 1999 (321) en klage over manglende gennemførelse af
inddrivelsesordren i den fastsatte periode. Domstolen afviste klagen om annullation (322) den 22. marts og
traf samme dag en afgørelse i sagen om den manglende gennemførelse af inddrivelsesordren (323).
Domstolen fandt under henvisning til en tidligere dom, at medlemsstatens eneste gyldige forsvar for
manglende gennemførelse af en inddrivelsesordre er, at det er absolut umuligt at gennemføre
beslutningen derom. Hvis en medlemsstat møder uforudsete og uforudsigelige vanskeligheder ved
gennemførelsen af en beslutning, skal den forelægge disse problemer for Kommissionen sammen med
forslag til egnede ændringer af den pågældende beslutning. I sådanne tilfælde er både Kommissionen og
den pågældende medlemsstat forpligtet af princippet i EF-traktatens artikel 10, der pålægger dem at
samarbejde for at løse vanskelighederne under fuldt hensyn til reglerne for statsstøtte. Da den franske
regering ikke har underrettet Kommissionen om nogen vanskeligheder, konkluderede Domstolen, at
Frankrig havde undladt at opfylde sine forpligtelser ifølge traktaten. Domstolen gentog disse principper i
en dom af 3. juli 2001, hvori det blev fastslået, at de belgiske myndigheder havde undladt at vedtage de
foranstaltninger, der var nødvendige til at inddrive støtten ydet under Maribel a/b-ordningerne (324).

486. Hvis en medlemsstat ikke efterkommer en dom afsagt af Domstolen, kan Kommissionen i overens-
stemmelse med artikel 228 gennemføre yderligere foranstaltninger over for den pågældende medlemsstat
og som et sidste skridt pålægge den tvangsbøder. Kommissionen besluttede for første gang i en
statsstøttesag den 18. juli 2001 at oversende Italien en begrundet udtalelse med en redegørelse for de
punkter, på hvilke dette land ikke havde efterkommet Domstolens dom i sagen Kommissionen mod
Italien (325).

¥318∂ Kommissionens beslutning af 20.7.1999 (EFT L 42 af 15.2.2000).
¥319∂ Kommissionens beslutning 1999/378/EF af 4.11.1998 (EFT L 145 af 10.6.1999, s. 18).
¥320∂ Sag C-17/99.
¥321∂ Sag C-261/99.
¥322∂ Domstolens dom af 22.3.2001, sag C-17/99, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 2481.
¥323∂ Domstolens dom af 22.3.2001, sag C-261/99, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 2537.
¥324∂ Domstolens dom af 3.7.2001, sag C-378/98, Kommissionen mod Belgien, Sml. I, s. 5107.
¥325∂ Sag C-280/95, Kommissionen mod Italien, Sml. 1998 I, s. 259. I denne dom var Italien tidligere blevet dømt for ikke at

have efterkommet inddrivelsesordren i Kommissionens beslutning af 9.6.1993 om procedure vedrørende statsstøtte
(skattefradrag for professionelle vognmænd) (EFT L 233 af 16.9.1993).
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Figur 6
Udviklingen i antallet af registrerede sager (med undtagelse af landbrug, fiskeri, 
transport og kul) mellem 1996 og 2001
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Udviklingen i antallet af beslutninger, der er truffet af Kommissionen
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Antal beslutninger fordelt på medlemsstaterne (med undtagelse af landbrug, fiskeri, 
transport og kul)
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IV — TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE

1. Generelle principper

487. EU’s konkurrenceregler gælder principielt fuldt ud for virksomheder, som staten har overdraget
at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (eller forsyningspligtydelser). Ifølge EF-
traktatens artikel 86, stk. 2, må anvendelsen af traktatens regler, og især konkurrencereglerne, imidlertid
ikke hindre disse virksomheder i retligt eller faktisk at opfylde de særlige opgaver, som er betroet dem.
Udviklingen af samhandelen må dog ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Fællesskabets
interesse. I henhold til proportionalitetsprincippet i artikel 86, stk. 2, skal anvendelsen af EF-traktatens
regler derfor begrænses til det, der er nødvendigt for at give de pågældende virksomheder mulighed for at
opfylde de særlige opgaver, som staten har betroet dem.

488. Betydningen af forsyningspligtydelser understreges bl.a. af artikel 16 i EF-traktaten, som blev
indføjet ved Amsterdam-traktaten, og som fastsætter: »Med forbehold af artikel 73, 86 og 87 og i
betragtning af den plads, som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse indtager i Unionens fælles
værdinormer, og den rolle, som de spiller med henblik på at fremme social og territorial samhørighed,
sørger Fællesskabet og medlemsstaterne inden for deres respektive kompetenceområde og inden for
rammerne af denne traktats anvendelsesområde for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper
og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver.«

489. Kommissionen har fremlagt en detaljeret redegørelse for sin holdning til dette spørgsmål i
sine to meddelelser om »forsyningspligtydelser i Europa« fra 1996 (326) og 2000 (327). Heri redegør
Kommissionen især for kriterierne for anvendelse af traktatens regler vedrørende konkurrence og det
indre marked og viser ved hjælp af konkrete eksempler, at en korrekt anvendelse af disse kriterier ikke er
til hinder for velfungerende forsyningspligtydelser.

2. Den seneste udvikling

2.1. Anmodning fra Det Europæiske Råd i Nice

490. Det Europæiske Råd i Nice den 7., 8. og 9. december 2000 tog med tilfredshed Kommissionens
meddelelse fra 2000 til efterretning, men anmodede Kommissionen om at fremlægge en rapport om
forsyningspligtydelser på Det Europæiske Råds møde i Laeken den 14. og 15. december 2001. Det
Europæiske Råd anmodede især Kommissionen om at overveje, hvorledes det er muligt at sikre større
forudsigelighed og retssikkerhed ved anvendelsen af konkurrenceretten i forbindelse med forsynings-
pligtydelser. Det Europæiske Råd godkendte endvidere Rådets (det indre marked) erklæring fra
28. september 2000, hvor der gives udtryk for to særlige problemer:

— Forbindelsen mellem finansieringen af forsyningspligtydelser og anvendelsen af reglerne om
statsstøtte bør præciseres nærmere.

— Der bør regelmæssigt foretages en evaluering af forsyningspligtydelserne, især aspekterne med
hensyn til ydelsernes kvalitet, tilgængelighed og sikkerhed samt pris.

¥326∂ EFT C 281 af 26.9.1996.
¥327∂ KOM(2000) 580 endelig af 20.9.2000, også offentliggjort i EFT C 17 af 19.1.2001, s. 4. Se endvidere

konkurrenceberetningen fra 2000, boks 3, efter punkt I.C.2.7.
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2.2. Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd i Laeken

491. Kommissionen godkendte sin rapport den 17. oktober 2001 (328). Kommissionen understreger heri
den betydning, den tillægger forsyningspligtydelser som et bærende element i den europæiske
samfundsmodel, og det forhold, at fællesskabsretten på ingen måde hindrer velfungerende forsynings-
pligtydelser.

492. EF-retten vedrørende statsstøtte tillader således medlemsstaterne at yde den nødvendige
finansielle støtte til virksomheder, der har fået pålagt forsyningspligtydelser, for at kompensere for de
meromkostninger, der er forbundet med de særlige opgaver, de har fået betroet, og forsikre, at disse
virksomheder har mulighed for at udføre opgaverne på de samme økonomiske vilkår. EF-retten forbyder
dog, at statsstøtten overstiger det beløb, der er nødvendigt for at levere forsyningspligtydelsen, og at den
virksomhed, der har fået overdraget en forsyningspligtydelse, kan anvende støtten til krydssubsidiering
til gavn for konkurrenceudsatte aktiviteter.

493. For at sikre større forudsigelighed og retssikkerhed har Kommissionen fastlagt en approach i to
faser:

— I første fase agter Kommissionen i løbet af 2002 og i nært samarbejde med medlemsstaterne at
fastsætte fællesskabsrammer for statsstøtte, der ydes til virksomheder, der har fået overdraget
forsyningspligtydelser. Ved hjælp af disse rammer bliver medlemsstaterne og virksomhederne
informeret om de betingelser, hvorunder Kommissionen kan tillade statsstøtte til virksomheder, der
har fået overdraget forsyningspligtydelser.

— I anden fase vil Kommissionen evaluere den erfaring, der er opnået ved anvendelsen af disse
rammer, og vurdere, hvorvidt Kommissionen i lyset af de indvundne erfaringer skal overveje at
vedtage en forordning med henblik på at fritage visse former for støtte til forsyningspligtydelser fra
forpligtelsen til forudgående anmeldelse.

494. Kommissionen har endvidere vedtaget to foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på
området for forsyningspligtydelser:

— Kommissionen vil i fremtiden hellige en særlig del af konkurrenceberetningen til forsyningspligt-
ydelser, hvor den beskriver, hvorledes konkurrencereglerne anvendes på disse ydelser.

— For at lette adgangen til de tilgængelige oplysninger vil Kommissionen i fremtiden opføre sager
vedrørende forsyningspligtydelser i sit statsstøtteregister.

495. Endelig understreges det, at Domstolen den 22. november 2001 afsagde dom i Ferring-
sagen (329). I denne særlige sag fastslog Domstolen, at en kompensation, der er ydet til en række
virksomheder i forbindelse med opfyldelse af en forsyningspligtydelse, ikke udgør statsstøtte i den i
traktatens artikel 87, stk. 1, nævnte betydning. Hvis denne retspraksis fastholdes af Domstolen, vil
Kommissionen drage konsekvenserne heraf.

496. I sin rapport til Det Europæiske Råd i Laeken redegjorde Kommissionen endvidere nærmere for sin
holdning til fremgangsmåderne for udvælgelse af virksomheder, der får overdraget forsyningspligtydelser.
Hvis en medlemsstat beslutter at overdrage opfyldelse af disse ydelser til tredjemand, skal de gældende EU-

¥328∂ KOM(2001) 598 af 17.10.2001.
¥329∂ Sag C-53/00.
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bestemmelser overholdes. En kontrakt, hvorved en offentlig myndighed overdrager udførelse af en offentlig
tjenesteydelse til en tredjemand, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktiverne om
offentlige aftaler (330), indebærer en »offentlig aftale« i den i direktiverne nævnte betydning, og ved
tildelingen af kontrakten skal bestemmelserne i disse direktiver overholdes.

497. I henhold til Domstolens retspraksis (331) skal tildelingen af kontrakter, som ikke er omfattet af
direktiverne om offentlige aftaler, under alle omstændigheder være i overensstemmelse med traktatens
regler og principper, dvs. reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsfrihed samt
principperne om gennemsigtighed, ligebehandling, proportionalitet og gensidig anerkendelse.

498. Kommissionen er af den opfattelse, at anvendelsen af disse principper garanterer fordele for
brugerne og de økonomiske aktører. Kommissionen vil i øvrigt undersøge, om der er behov for andre
foranstaltninger for at klargøre disse regler.

499. Kommissionens rapport blev positivt modtaget af Rådet (det indre marked, forbrugerbeskyttelse
og turisme) den 26. november 2001. Rådet opfordrede bl.a. Kommissionen til inden for den nærmeste
fremtid at udarbejde retningslinjer for, under hvilke forhold kompensation til forsyningspligtydelser ikke
er omfattet af statsstøttereglerne. På basis af erfaringerne med retningslinjerne opfordrede Rådet
endvidere Kommissionen til snarest muligt og i nært samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde et
forslag til forordning om fritagelse af visse former for støtte til forsyningspligtydelser fra forpligtelsen til
forudgående anmeldelse under hensyntagen til forholdene i de enkelte sektorer. Endelig opfordrede
Rådet Kommissionen til at fremlægge en rapport om udarbejdelsen af en sådan forordning med henblik
på Det Europæiske Råds møde i København.

500. Det Europæiske Råd den 14. og 15. december 2001 »tog med tilfredshed Rådets konklusioner
samt Rådets og Kommissionens fælles rapport om forsyningspligtydelser, som skal evalueres på
fællesskabsplan med hensyn til deres resultater og virkninger på konkurrencen, til efterretning. Rådet
opfordrede Kommissionen til at fastlægge retningslinjer for statsstøtte til virksomheder, der har fået
overdraget forsyningspligtydelser«.

501. Kommissionen vil i 2002 arbejde for at virkeliggøre målsætningerne i sin rapport til Det
Europæiske Råd under hensyntagen til udviklingen i Domstolens retspraksis.

3. Karteller og monopoler (herunder liberalisering)

502. Inden for området karteller og monopoler behandlede Kommissionen i 2001 en række sager og
lovgivningsspørgsmål vedrørende forsyningspligtydelser efter de lovgivningsmæssige og politiske
principper, der er fastsat i Kommissionens meddelelse om forsyningspligtydelser i Europa fra
20. september 2000. Den voksende retspraksis og lovgivning bidrog hermed til at sikre større forudsi-
gelighed og retssikkerhed inden for dette område.

503. EU’s konkurrenceregler finder ikke anvendelse, hvis de pågældende aktiviteter er af ikke-
økonomisk karakter eller ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Derfor afsluttede
Kommissionen en række sager i 2001 (332).

¥330∂ Direktiv 92/50/EØF, 93/77/EØF, 93/36/EØF og 93/38/EØF.
¥331∂ Dom af 7.12.2000, sag C-324/98, Telaustria, Sml. I, s. 10745.
¥332∂ F.eks. sag COMP/D-3/38213, Ryanair mod ENAV og Italien, fordi ENAV (organ med ansvar for luftfartskontrol i Italien)

ikke udøvede nogen økonomisk aktivitet.
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504. I de andre sager kunne EU’s konkurrenceregler anvendes fuldt ud, fordi det, at den forsynings-
pligtydende virksomheds konkurrencebegrænsende adfærd bringes til ophør, klart ikke hindrer
opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet den i den i artikel 86, stk. 2, nævnte betydning (333).
Inden for postsektoren viste en række af Kommissionens beslutninger (334), at en forsyningspligtydende
virksomheds misbrug af en dominerende stilling normalt ikke kan være berettiget i henhold til artikel 86,
stk. 2. Af særlig betydning var beslutningen i sagen om Deutsche Post AG I (DPAG), hvor Kommissionen
fastslog, at der ikke var mulighed for fritagelse efter artikel 86, stk. 2, fordi ophævelsen af de royalitets-
rabatter, som DPAG havde aftalt med selskabets samarbejdspartnere, og en forøgelse af DPAG’s takster
for i det mindste at dække omkostningerne ved at udføre postordretjenester ikke hindrede DPAG i at
opfylde sin lovfastsatte forpligtelse til at opfylde en forsyningspligtydelse (»carrier of last resort«).

3.1. Udvikling i retspraksis

505. I sin dom af 17. maj (335) skulle EF-Domstolen tage stilling til, om en italiensk lov, som
indrømmede en virksomhed eneret til at drive almindelig posttjeneste, var forenelig med artikel 86,
stk. 1, sammenholdt med artikel 82, fordi den medførte, at andre virksomheder, som ønskede at præstere
kurer- og eksprestjenester, der ikke henhører under den almindelige posttjeneste, skulle betale
postafgifter svarende til den porto, der normalt skulle betales til den virksomhed, der havde eneret til at
udføre den almindelige posttjeneste. Domstolen fastslog, at en sådan lovgivning var i strid med artikel
86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82, hvis den påvirkede samhandelen mellem medlemsstaterne, da
der blev skabt en situation, hvor den etablerede virksomhed, der havde eneret, ikke kunne undgå at
misbruge sin dominerende stilling ved at modtage betaling for tjenester, som den ikke selv havde udført.
Domstolen fastslog imidlertid også, at denne konkurrencebegrænsning, som bestod i, at virksomheder,
der opererer uden for den eksklusive serviceudbyder, var forpligtet til at bidrage til dennes rentabilitet,
kunne anses for at være berettiget under artikel 86, stk. 2 (336), hvis det finansielle bidrag var begrænset til
det minimum, der er strengt nødvendigt for at udligne de eventuelle tab, som driften af den almindelige
posttjeneste medfører for den virksomhed, der har fået den overdraget (337).

506. På sundhedsområdet afsagde Domstolen den 25. oktober en kendelse (338), hvor den tog stilling til
anvendelsen af artikel 86 sammenholdt med artikel 82 på en tysk lovgivningsbestemmelse, i henhold til
hvilken virksomheder skal nægtes tilladelse til at udføre sygetransporter, hvis det kan forventes, at en
sådan vil få skadelig indvirkning på driften og rentabiliteten af den udrykningstransporttjeneste, som i
bestemte geografiske områder er overdraget til sanitetsorganisationer, som samtidig tilbyder
sygetransporter. Domstolen fastslog først, at sanitetsorganisationer er virksomheder i den i EU’s
konkurrencelovgivning fastsatte betydning, fordi udbud af udrykningstransport samt sygetransport
indebærer aktiviteter af økonomisk karakter. Domstolen anførte derefter, at de nationale domstole først

¥333∂ I Kommissionens beslutning af 23.10.2001, La Poste (Frankrig)/SNELPD (sag COMP/C1/37133), kunne artikel 86,
stk. 1, 3, stk. 1g, 10, stk. 2, 81 og 82 ligeledes anvendes fuldt ud mod en medlemsstat, fordi ophør af en konkurrencebe-
grænsende situation, der er skabt af den pågældende medlemsstat i forbindelse med en virksomhed, der har fået betroet
forsyningspligtydelser, ikke hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet virksomheden.

¥334∂ Sager om Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post/la Poste (Belgien), se afsnit I.C.2.2.
¥335∂ Sag C-340/99, TNT Traco, punkt 51-63.
¥336∂ De forhold, som dommen vedrører, går forud for fristen for gennemførelse af direktiv 97/67/EF (dvs. februar 1999).

Artikel 9, stk. 4, i dette direktiv præciserer, at det kun er virksomheder, der opererer inden for den universelle tjeneste, der
kan være forpligtet til at bidrage til den universelle tjeneste.

¥337∂ Domstolen fastslog endvidere, at den etablerede operatør under disse omstændigheder, når han leverer en tjeneste, der
ikke er en del af den universelle tjeneste, også skulle yde et finansielt bidrag til den universelle tjeneste. Domstolen
fastslog endelig, at den etablerede operatør også skulle sikre, at hans eksprespostbesørgelse uden for den universelle
tjeneste ikke blev støttet af den universelle tjeneste og dermed forøgede det potentielle tab for den pågældende tjeneste.

¥338∂ Sag C-475/99, Ambulanz Glöckner.
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skulle fastslå, at sanitetsorganisationerne indtog en dominerende stilling på markedet for udryknings-
transport, og at dette marked udgjorde en væsentlig del af fællesmarkedet. At den tyske lovgivning for
det andet påvirkede samhandelen mellem medlemsstaterne, dvs. der var tilstrækkelig sandsynlighed for,
at den faktisk ville forhindre virksomheder i andre medlemsstater end Tyskland i enten at udbyde
udrykningstransporttjenester i Tyskland eller i at etablere sig dér. Under disse forudsætninger fastslog
Domstolen, at den tyske lovgivning ville resultere i, at sanitetsorganisationernes dominerende stilling
ville blive udvidet til at omfatte det tilstødende, men særskilte, marked for sygetransport, og dermed
indebar en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82, hvis der ikke var nogen
objektiv begrundelse for at gøre dette. Domstolen konkluderede imidlertid, at den tyske lovgivning
omhandlede en forsyningspligtydelse og kunne være berettiget i henhold til artikel 86, stk. 2, hvis alle
kravene under denne bestemmelse var opfyldt, og hvis det ikke var udelukket, at uafhængige
virksomheder fik tilladelse til at udføre sygetransporter, hvis de etablerede virksomheder klart ikke var i
stand til at dække efterspørgslen efter disse ydelser.

3.2. Liberalisering ved hjælp af lovgivningsforanstaltninger

507. I konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 blev Kommissionen, Rådet
og medlemsstaterne opfordret til hver i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og inden
udgangen af 2000 at fastsætte en strategi for fjernelse af hindringer mod tjenester samt at fremskynde
liberaliseringen inden for områderne gas, elektricitet, posttjenester og transport. I 2001 fortsatte
Kommissionen derfor sine bestræbelser for at fremme liberaliseringen af markedet og konkurrencen ved
at fremsætte lovgivningsforslag og overvåge gennemførelsen af den eksisterende EU-lovgivning. Disse
aktiviteter omfattede områder for forsyningspligtydelser under hensyntagen til proportionalitets-
princippet og de særlige forhold inden for de forskellige sektorer.

508. Inden for energisektoren foreslog Kommissionen et nyt direktiv (339), i henhold til hvilket
markedet for elektricitets- og gasforsyning skal liberaliseres fuldstændigt i tre faser mellem 2003 og
2005. Det foreslåede direktiv tager også sigte på at sikre tjenesteydelser af høj kvalitet, idet medlems-
staterne forpligtes til at sikre forbrugernes ret til elforsyning på rimelige vilkår samt virkeliggørelse af
forskellige vigtige målsætninger, f.eks. beskyttelse af sårbare kunder, basisgarantier for de endelige
forbrugere (minimumsbetingelser i kontrakter, gennemsigtige oplysninger og billige og gennemsigtige
tvistbilæggelsesordninger samt forsyningssikkerhed).

509. Inden for postsektoren fortsatte Kommissionen sine bestræbelser for at bane vej for en yderligere
åbning af markedet. I Kommissionens nye forslag af 21. marts 2001 understreges det blandt andet, at
hver medlemsstat fastsætter sine detaljerede standarder for universelle tjenester. I den fælles holdning,
som Rådet vedtog den 15. oktober 2001, blev der gennemført en række ændringer af teksten. Af
betydning for forsyningspligtydelser er for det første målet med at liberalisere den grænseoverskridende
post, bortset fra de medlemsstater, hvor dens medtagelse i de reserverede tjenester er nødvendig for at
sikre opfyldelse af ydelsen, og for det andet forbuddet mod krydssubsidiering af universelle tjenester
uden for det reserverede område ved hjælp af indtægter fra tjenester inden for det reserverede område,
medmindre dette er strengt nødvendigt for at opfylde den særlige universelle tjenesteforpligtelse, der er
fastsat inden for det konkurrerende område.

510. Inden for telekommunikationssektoren blev der den 6. december i Rådet indgået en politisk aftale
om et sæt direktiver (»telekompakken«), som erstatter de nuværende EU-rammebestemmelser på
telekommunikationsområdet. De vigtigste fremskridt i forhold til de nuværende rammebestemmelser er,

¥339∂ KOM(2001) 125 endelig af 13.3.2001. For nærmere oplysninger se punkt 88.



146 XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL.

KONK. BERETN. 2001

at den ud fra en teknologisynsvinkel er neutral, og at »carrier«-tjenesterne adskilles fra indholdsbe-
stemmelsen. Sondringen mellem regulering af telekommunikationsnet og radio- og tv-net ophæves.
Endvidere indføres der konkurrencelovdefinitioner af markeder og dominerende virksomheder med
henblik på at anvende sektorspecifik lovgivning. For at sikre en sammenhængende anvendelse af disse
principper fik Kommissionen tildelt ret til at foretage undersøgelser i tilfælde, hvor en national
fortolkning ikke er forenelig med fællesskabslovgivningen.

511. Kommissionens aktiviteter var koncentreret om at kontrollere gennemførelsen af de eksisterende
liberaliseringsdirektiver og fortsætte undersøgelserne af sektoren for ubundtet adgang til abonnentnettet i
sektoren vedrørende faste kredsløb og roamingsektoren. I sin dom af 6. december 2001 i sag C-146/00,
Kommissionen mod Frankrig, præciserede Domstolen en række spørgsmål vedrørende finansiering af
forsyningspligtydelser og beregning af nettoomkostningerne ved disse ydelser efter telekomdirek-
tiverne. Domstolen gav Kommissionen fuldstændig medhold, idet den fastslog, at det franske system for
finansiering af forsyningspligtydelserne ikke overholdt principperne for proportionalitet, objektivitet og
gennemsigtighed, der er krævet i direktiverne, og at Frankrig endvidere havde tilsidesat sine forpligtelser
til igen at bringe sine tariffer i ligevægt.
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V — INTERNATIONALT SAMARBEJDE

A — Udvidelsen

1. Tiltrædelse: forberedelse og forhandlinger

512. EU fortsatte i 2001 tiltrædelsesforhandlingerne på konkurrenceområdet. Der blev formelt indledt
konkurrenceforhandlinger med Bulgarien i marts 2001. Tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet er ikke
indledt endnu, men forberedelsen på den analytiske undersøgelse af de tyrkiske konkurrencereglers
forenelighed med Fællesskabets regelværk er godt i gang.

513. I sin vurdering af, om kandidatlandene har gennemført de nødvendige forberedelser, så
Kommissionen kan foreslå medlemsstaterne en foreløbig afslutning af forhandlingerne om konkurrence-
kapitlet, har Kommissionen især undersøgt, hvorvidt kandidatlandene er nået til et tilfredsstillende niveau
med hensyn til a) deres lovgivning (såvel konkurrence som statsstøtte), b) deres administrative kapacitet
på konkurrenceområdet og c) deres håndhævelse på konkurrenceområdet. Kommissionen redegjorde i
sin statusrapport om tiltrædelsesforhandlingerne om konkurrencekapitlet, forelagt for Rådets
arbejdsgruppe for udvidelsen i januar 2001, for fremgangsmåden for vurderingen af disse kriterier.
Statusrapporten indeholder ligeledes en status over forhandlingerne med Cypern, Tjekkiet, Estland,
Ungarn, Polen og Slovenien. Kommissionen forelagde i juli 2001 en ajourført udgave af statusrapporten
for Rådets arbejdsgruppe for udvidelsen. Den ajourførte udgave indeholder også status for Bulgarien,
Letland, Litauen, Malta, Rumænien og Slovakiet. Begge rapporter blev positivt modtaget af Arbejds-
gruppen for Udvidelsen.

514. Med hensyn til tidsplanen for udvidelsesforhandlingerne bekræftede Det Europæiske Råd på
mødet i Gøteborg den 15. og 16. juni 2001 på ny den »køreplan«, der blev fremlagt i Kommissionens
strategidokument af 8. november 2000. I henhold til strategidokumentet skulle EU prioritere vedtagelsen
af fælles forhandlingspositioner, også over for anmodninger om overgangsforanstaltninger, i løbet af
andet halvår 2001 for en række kapitlers vedkommende, herunder kapitlet om konkurrencepolitik. I tråd
med »køreplanen« forelagde Kommissionen ved udgangen af oktober 2001 et ændret udkast til fælles
forhandlingspositioner om konkurrencekapitlet. Udkastet til fælles forhandlingspositioner vedrørte alle
12 kandidatlande, hvormed der var indledt forhandlinger om konkurrencekapitlet. Målet var at sætte
Rådet i stand til at vurdere, hvorvidt vilkårene tillod foreløbig afslutning af konkurrencekapitlet.

515. Rådet besluttede i november 2001 på Kommissionens henstilling foreløbigt at afslutte forhand-
lingerne om konkurrencekapitlet med Estland, Letland, Litauen og Slovenien. For alle de øvrige
kandidatlande godkendte Rådet Kommissionens forslag om at fortsætte forhandlingerne. Det Europæiske
Råd bekræftede på ny på sit møde i Laeken i december 2001, at EU er fast besluttet på at afslutte
tiltrædelsesforhandlingerne senest ved udgangen af 2002 med de kandidatlande, der er klar, således at
disse kan deltage i valgene til Europa-Parlamentet i 2004 som medlemmer. Det Europæiske Råd tilsluttede
sig i Laeken desuden »rapporten fra Kommissionen, der vurderer, at Cypern, Estland, Ungarn, Letland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Den Tjekkiske Republik og Slovenien vil kunne være klar, hvis forhand-
lingerne og reformerne i kandidatlandene fortsætter i det nuværende tempo«.
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2. Fremskridt med hensyn til tilpasning af konkurrencereglerne

516. Europa-Kommissionen rapporterer jævnligt om de fremskridt, der gøres i de enkelte
kandidatlande hen imod tiltrædelse. Den fjerde række af periodiske rapporter for de ti central- og
østeuropæiske lande, Cypern, Malta og Tyrkiet blev vedtaget af Europa-Kommissionen i november 2001,
og heri evalueres de fremskridt, der er gjort, siden Europa-Kommissionen udarbejdede sine foregående
rapporter i 2000.

517. Resultaterne vedrørende konkurrence og fusioner ansås generelt for tilfredsstillende, og dette
gjaldt såvel lovgivning som oprettelse af den nødvendige administrative kapacitet. Den største udfordring
for konkurrencemyndighederne i kandidatlandene var fortsat at prioritere håndhævelsen af konkurrence-
reglerne over for de former for konkurrencebegrænsende adfærd, der udgør de største hindringer for
markedsfunktionen, nemlig karteller, monopolskabende fusioner og den eksklusive adfærd, der
praktiseres af virksomheder i en dominerende stilling. Den yderligere styrkelse af håndhævelsesresul-
taterne i kandidatlandene bør generelt også omfatte en mere præventiv sanktionspolitik.

518. I modsætning til konkurrenceområdet har det været meget mere vanskeligt, langsommeligt og
politisk kildent at indføre statsstøttekontrol i kandidatlandene. Tiltrædelsesforhandlingerne har imidlertid
bidraget til at fremskynde indførelsen af lovgivnings- og proceduremæssige rammer for statsstøtte-
kontrol.

519. Samtlige kandidatlande, med hvem der var indledt forhandlinger, havde i 2001 indført nationale
myndigheder for statsstøttekontrol. Tyrkiet accepterede at oprette sådanne myndigheder inden den
1. januar 2003. Kommissionen har understreget, at disse myndigheder faktisk skal kunne kontrollere nye
og eksisterende statsstøtteordninger fra samtlige støttetildelende myndigheder. Alle nye støtteforan-
staltninger skal forhåndsanmeldes til kontrolmyndighederne. Myndighederne skal have beføjelse til at
indsamle al nødvendig information for vurderingen af statsstøtte fra støttetildelende myndigheder. De
skal endvidere have beføjelse til uafhængigt at kunne udtale sig om alle nye støtteforanstaltningers
forenelighed med Europaaftalerne forud for den konkrete støttetildeling. Ikke alle kontrolmyndigheder
syntes imidlertid systematisk at modtage oplysninger om alle nye støttetildelinger, så de kan udføre deres
opgaver ordentligt.

520. For at sikre den nødvendige gennemsigtighed er der i de fleste kandidatlande udarbejdet
omfattende oversigter over eksisterende støtte, som til stadighed holdes ajour. Hertil kommer, at
Kommissionen har fortsat samarbejdet med kontrolmyndighederne i kandidatlandene for at sikre, at
deres årlige statsstøtterapporter følger samme fremgangsmåde, som den Kommissionen anvender i sin
oversigt over statsstøtte.

521. Kommissionen gjorde på ny mange kandidatlande opmærksom på behovet for at bringe deres
fiskale støtteordninger, som ofte bruges for at tiltrække udenlandske investeringer, og deres statsstøtte-
ordninger i de såkaldte særlige økonomiske områder i overensstemmelse med Fællesskabets regelværk i
god tid forud for tiltrædelsen. Kommissionen har også understreget behovet for gennemsigtighed og
streng anvendelse af regelværket i omstruktureringssager.

3. Gennemførelsesbestemmelserne for Europaaftalerne og toldunionsafgørelsen

522. For at færdiggøre de retlige rammer i Europaaftalerne for forbindelserne mellem Fællesskabet og
de ti associerede central- og østeuropæiske lande på konkurrenceområdet er der udarbejdet to sæt
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gennemførelsesbestemmelser. De første vedrører gennemførelsen af Europaaftalernes konkurrencebe-
stemmelser vedrørende virksomheder. De andre vedrører statsstøttereglerne.

523. Der var allerede i de foregående år vedtaget gennemførelsesbestemmelser for virksomhedsreglerne
for Tjekkiet (340), Polen (341), Slovakiet (342), Ungarn (343), Bulgarien (344), Rumænien (345), Estland (346),
Litauen (347) og Slovenien (348). Associeringsrådet vedtog i 2001 gennemførelsesbestemmelser for
virksomhedsreglerne også for Letlands vedkommende (349). Gennemførelsesbestemmelserne er i det store
og hele udformet ens for samtlige de associerede lande. De indeholder hovedsageligt procedureregler,
dvs. regler om sagsbehandlingskompetence, procedurer for anmeldelse af sager til den anden part, regler
for høring og »comity« samt udveksling af oplysninger. For så vidt angår visse forfatningsmæssige
vanskeligheder for anvendelsen af gennemførelsesbestemmelserne i Ungarn, er der gjort fremskridt for at
løse de tilbageværende problemer. For så vidt angår Ungarn, har Kommissionen forelagt sit forslag til
ændrede gennemførelsesbestemmelser for Rådet. Når der er nået til enighed om en tekst, kan Associe-
ringsrådet EU-Tyrkiet også vedtage gennemførelsesbestemmelserne som krævet i toldunionsafgørelsen
af 1995 for såvel virksomhedsregler som statsstøttekontrol.

524. Der er gjort store fremskridt i 2001 med hensyn til vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser
for statsstøtte. Gennemførelsesbestemmelserne for Tjekkiet har været i kraft siden 1998 (350).
Associeringsrådene vedtog i 2001 tillige gennemførelsesbestemmelserne for Litauen (351), Letland (352),
Rumænien (353), Slovenien (354), Polen (355), Bulgarien (356) og Slovakiet (357). Gennemførelsesbestem-
melserne udgør et tosøjlesystem for statsstøttekontrol. For Fællesskabets vedkommende skal Europa-
Kommissionen vurdere foreneligheden af statsstøtte, der ydes af EU’s medlemsstater på grundlag af
Fællesskabets statsstøtteregler. For det associerede lands vedkommende skal den nationale kontrol-
myndighed overvåge og kontrollere eksisterende og nye offentlige støtteordninger på grundlag af de
samme kriterier som kriterierne for statsstøtte i Fællesskabet. Gennemførelsesbestemmelserne indeholder
procedurer for høring og problemløsning, regler om gennemsigtighed (dvs. at de associerede lande først
skal udforme og dernæst løbende ajourføre en oversigt over deres støtteordninger og individuelle støttetil-
delinger) samt regler om gensidig udveksling af oplysninger. Efter Rådets forberedende arbejde var et
udkast til gennemførelsesbestemmelser for statsstøtte klart til vedtagelse af Associeringsrådet EU-Estland
i begyndelsen af 2002.

¥340∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 30.1.1996 (EFT L 31 af 9.2.1996).
¥341∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 16.7.1996 (EFT L 208 af 17.8.1996).
¥342∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 15.8.1996 (EFT L 295 af 20.11.1996).
¥343∂ Afgørelse nr. 2/96 truffet af Associeringsrådet EU-Ungarn den 6.11.1996 (EFT L 295 af 20.11.1996).
¥344∂ Afgørelse nr. 2/97 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 7.10.1997 (EFT L 15 af 21.1.1998).
¥345∂ Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 16.3.1999 (EFT L 96 af 10.4.1999).
¥346∂ Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet EU-Estland den 28.4.1999 (EFT L 144 af 9.6.1999).
¥347∂ Afgørelse nr. 4/99 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 26.5.1999 (EFT L 156 af 23.6.1999).
¥348∂ Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 21.12.2000 (EFT L 130 af 12.5.2001).
¥349∂ Afgørelse nr. 5/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Letland den 25.4.2001 (EFT L 183 af 6.7.2001).
¥350∂ Afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 24.6.1998 (EFT L 195 af 11.7.1998).
¥351∂ Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 22.2.2001 (EFT L 98 af 7.4.2001).
¥352∂ Afgørelse nr. 4/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Letland den 20.3.2001 (EFT L 163 af 20.6.2001).
¥353∂ Afgørelse nr. 4/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 10.4.2001 (EFT L 138 af 22.5.2001).
¥354∂ Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 3.5.2001 (EFT L 163 af 20.6.2001).
¥355∂ Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 23.5.2001 (EFT L 215 af 9.8.2001).
¥356∂ Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 23.5.2001 (EFT L 216 af 10.8.2001).
¥357∂ Afgørelse nr. 6/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 22.11.2001 (endnu ikke offentliggjort).
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4. Forlængelse af artikel 87, stk. 3, litra a)-status under Europaaftalerne 
og vedtagelsen af regionale støttekort

525. Det er i Europaaftalerne fastlagt, at offentlig støtte fra ansøgerlandene skal vurderes under
hensyntagen til, at de i en femårig periode skal betragtes som områder svarende til de områder, der er
omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Associeringsrådene besluttede i 2000 at forlænge
denne status for en yderligere femårsperiode for Bulgarien (358), Rumænien (359), Litauen (360) og
Estland (361). I 2001 blev lignende afgørelser truffet af de respektive associeringsråd for Tjekkiet (362),
Letland (363), Polen (364), Slovakiet (365) og Slovenien (366).

526. I associeringsrådenes afgørelser om forlængelse af artikel 87, stk. 3, litra a)-status tilføjes det, at
det associerede land skal fremlægge tal for BNP pr. indbygger på det hensigtsmæssige statistiske niveau.
Disse tal vil blive anvendt af statsstøttekontrolmyndighederne og Europa-Kommissionen til i fællesskab
at udarbejde det regionale støttekort for det pågældende associerede land på grundlag af EU-retnings-
linjerne om national regionalstøtte. I regionalstøttekortet fastlægges, hvilke regioner der er berettiget til
regionalstøtte, samt de maksimale støtteintensiteter, der kan tillades i hver af regionerne. Kommissionen
har på forslag fra de associerede lande forberedt forelæggelsen af udkastene til regionalstøttekort for
Rådet med henblik på deres vedtagelse af de respektive associeringsudvalg for Tjekkiet, Estland,
Letland, Litauen, Polen, Slovakiet og Slovenien.

5. Faglig bistand til kandidatlandene

527. I lyset af disse resterende mangler vil faglig bistand fortsat være et central redskab for at
forberede kandidatlandene på tiltrædelse. Der er under Phare-programmerne truffet særlige
foranstaltninger. Under de ordninger for »parvist samarbejde«, der er indført i forbindelse med den
institutionelle opbygning, yder eksperter fra EU-medlemsstaterne nu også langtidsrådgivning til
konkurrence- og statsstøttemyndighederne i de central- og østeuropæiske lande. Der blev endvidere i
marts 2001 tilrettelagt Fælles Uddannelsesdage for embedsmænd fra kandidatlandenes konkurrence-
kontorer. Disse Fælles Uddannelsesdage fokuserer på at forklare de nye konkurrenceregler for kandidat-
landene samt på aspekter i anvendelsen og håndhævelsen af konkurrencereglerne.

528. Europa-Kommissionen har ført en proaktiv politik for yderligere at intensivere kontakten med
konkurrencemyndighederne i kandidatlandene. Den syvende konference mellem konkurrencemyndig-
hederne fra kandidatlandene og Europa-Kommissionen fandt sted den 17. til 19. juni i Ljubljana,
Slovenien. I delegationerne deltog højtstående embedsmænd fra de respektive konkurrence- og statsstøt-
temyndigheder, herunder kommissær Mario Monti. Den årlige konference er et forum for udveksling af
synspunkter og erfaringer. Konferencen tjener også til at indlede og styrke de faglige kontakter mellem
de ansvarlige embedsmænd for konkurrencespørgsmål. Dette års konference fokuserede på håndhævel-

¥358∂ Afgørelse nr. 1/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 28.2.2000 (EFT L 144 af 17.6.2000).
¥359∂ Afgørelse nr. 2/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 17.7.2000 (EFT L 230 af 12.9.2000).
¥360∂ Afgørelse nr. 2/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 24.7.2000 (EFT L 199 af 5.10.2000).
¥361∂ Afgørelse nr. 3/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Estland den 1.12.2000 (EFT L 23 af 23.1.2000).
¥362∂ Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 8.3.2001 (EFT L 100 af 11.4.2001).
¥363∂ Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Letland den 20.3.2001 (EFT L 156 af 13.6.2001).
¥364∂ Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 7.5.2001 (EFT L 215 af 9.8.2001).
¥365∂ Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 18.5.2001 (EFT L 217 af 11.8.2001).
¥366∂ Afgørelse nr. 4/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 25.7.2001 (endnu ikke offentliggjort).
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sespraksis i kandidatlandene og behovet for at sikre en effektiv gennemførelse af såvel konkurrence- som
statsstøttereglerne.

6. Det vestlige Balkan

529. Det Europæiske Råd anerkendte på sit møde i Santa Maria da Feira i juni 2000, at landene i det
vestlige Balkan er potentielle kandidater til EF-medlemskab. EU har forpligtet sig til at støtte stabili-
serings- og associeringsprocessen for regionen, navnlig gennem faglig bistand. Kommissionen indledte i
2001 drøftelser med de nyoprettede konkurrencemyndigheder i landene i det vestlige Balkan. Dette sker
med henblik på det arbejde, der bliver nødvendigt i forbindelse med konkurrencebestemmelserne i de
stabiliserings- og associeringsaftaler, der er under indgåelse med disse lande (367). Kommissionen har
også deltaget aktivt i OECD’s såkaldte regionale flagskibsinitiativ om konkurrencepolitik for landene i
det vestlige Balkan, et initiativ iværksat i Ljubljana i juli 2001.

B — Bilateralt samarbejde

1. USA

530. Kommissionen vedtager hvert år en detaljeret beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om
samarbejdsaktiviteterne med USA inden for rammerne af 1991-samarbejdsaftalen (368) og af 1998-aftalen
om »positive comity« (369). Den seneste beretning gjaldt tidsrummet fra den 1. januar 2000 til den
31. december 2000 (370). Beretningen for 2001 bliver offentliggjort i løbet af 2002.

531. I løbet af 2001 havde Kommissionen igen et tæt samarbejde med konkurrencedepartementet under
US-DoJ (US Department of Justice) og US-FTC (US Federal Trade Commission) i et endnu større antal
sager. Tendensen mod globalisering af markederne fortsatte i løbet af året, som det så tydeligt afspejles i
det rekordstore antal og omfang af transnationale fusioner, så der var således i 2001 en væsentlig stigning i
antallet af transaktioner, der blev anmeldt til såvel Kommissionen som de amerikanske konkurrencemyn-
digheder. Et stort antal transaktioner på samtlige konkurrenceområder blev undersøgt sideløbende af
Kommissionen og de amerikanske myndigheder. Drøftelserne mellem myndighederne fokuserer stadigt
mere på spørgsmål som afgrænsning af markederne, mulige konkurrencemæssige virkninger af
transaktioner på sådanne markeder og holdbarheden af de afgivne tilsagn.

532. Af de fusionsundersøgelser, der involverede et tæt transatlantisk samarbejde, kan bl.a. nævnes
GE/Honeywell, Metso/Svedala og CVC/Lenzing (371). Kommissionen arbejdede også tæt sammen med
amerikanske kolleger i en række undersøgelser af sager, der ikke drejede sig om fusioner, nemlig f.eks.

¥367∂ Der blev i 2001 undertegnet to stabiliserings- og associeringsaftaler. Stabliserings- og associeringsaftalen mellem på den
ene side De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og på den anden side Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien blev undertegnet den 9.4.2001 i Luxembourg. Stabliserings- og associeringsaftalen mellem på den ene side
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og på den anden side Republikken Kroatien blev undertegnet den
29.10.2001 i Luxembourg.

¥368∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, som ændret i EFT L 131 af 15.6.1995).

¥369∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af principperne
om »positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning (EFT L 173 af 18.6.1998).

¥370∂ KOM(2002) 45 af 29.1.2002.
¥371∂ GE/Honeywell, se nr. 326 og boks 9, Metso/Svedala, se nr. 307 og 316, CVC/Lenzing, se nr. 256.
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Kommissionens og US-FTC’s respektive undersøgelser af oprettelsen af Covisint-business-to-business-
joint venturet mellem producenter af reservedele til biler. Samarbejdet mellem EU og USA i
sagsbehandlingen drøftes yderligere i denne beretnings kapitel om fusionskontrol og i den syvende
beretning til Rådet og Europa-Parlamentet for 2001, som offentliggøres i løbet af 2002.

533. Der var mange bilaterale kontakter mellem Kommissionen og de relevante amerikanske
myndigheder i løbet af 2001. Kommissionsmedlem Mario Monti besøgte Washington i marts måned og
benyttede lejligheden til bl.a. at mødes med centrale embedsmænd i administrationen. Mario Monti
mødte den 24. september i Washington de nyudnævnte chefer for de amerikanske konkurrencemyn-
digheder, Assistant Attorney General Charles James fra (US-DoJ) og Timothy Muris, formand for FTC, i
forbindelse med det årlige bilaterale EU/USA-møde. Mødet faldt sammen med tiårsdagen for den
bilaterale konkurrencepolitiske aftale mellem EU og USA. I løbet af året fandt der også møder sted
mellem Kommissionen og andre amerikanske myndigheder, f.eks. det amerikanske transportministerium
(som har en del af ansvaret for konkurrencepolitiske spørgsmål inden for ressortområderne).

534. Den fælles EU/USA-fusionsarbejdsgruppes mandat blev revurderet på mødet den 24. september.
Arbejdet skal fortsætte og intensiveres. Emneområderne skal afgrænses nærmere, så de kommer til at
afspejle en række aspekter foranlediget af de aktuelle spørgsmål i forbindelse med fusionsvurderingerne i
de seneste sager.

2. Canada

535. Grundlaget for det bilaterale samarbejde med Canada er samarbejdsaftalen om konkurrence, som
trådte i kraft i juni 1999 (372). Kommissionen vedtager hvert år en beretning til Rådet og Europa-
Parlamentet om samarbejdsaktiviteterne med Canada. Den seneste beretning gjaldt tidsrummet fra den
1. januar 2000 til den 31. december 2000 (373). Beretningen for 2001 bliver offentliggjort i løbet af 2002.

536. Et stigende antal sager behandles af konkurrencemyndighederne fra begge sider. Kommissionens
mange kontakter til sit canadiske modstykke, Canadian Competition Bureau, har været særdeles
udbytterige. Drøftelserne vedrørte såvel sagsrelevante spørgsmål som mere overordnede politiske
spørgsmål. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen fandt to bilaterale møder sted henholdsvis i
februar 2001 i Bruxelles og i september 2001 i Ottawa, hvor cheferne for de respektive konkurrencemyn-
digheder deltog.

3. Andre OECD-lande

537. I løbet af 2001 samarbejdede Kommissionen med konkurrencemyndighederne i en række andre
OECD-lande, navnlig med Australien, New Zealand og Korea. Kontakterne vedrørte såvel sagsrelevante
spørgsmål som mere konkurrencepolitiske spørgsmål. Kommissionen fortsatte også sine bestræbelser på
at indgå en bilateral samarbejdsaftale med Japan.

538. I løbet af året fortsatte Kommissionen også sit tætte samarbejde med EFTA-Tilsynsmyndigheden
i håndhævelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

¥372∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning
(EFT L 175 af 10.7.1999).

¥373∂ KOM(2002) 45 af 29.1.2002.
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4. Lande i Middelhavsområdet

539. I Middelhavsområdet er EU’s associeringsaftaler med Marokko (374), Tunesien (375) og Israel (376) i
kraft. Marokko, Tunesien og Israel har en konkurrencelovgivning, der muliggør drøftelser om en
samarbejdsmekanisme med Kommissionen inden for rammerne af de forpligtelser, der er omhandlet i de
tre aftalers artikel 36. For så vidt angår de øvrige aftaler med Middelhavslandene, er aftalen med
Jordan (377) endnu ikke trådt i kraft, idet det jordanske parlament har afvist det forslag til konkurrencelov,
som regeringen havde fremlagt. Aftalen med Egypten (378) blev undertegnet i 2000, og den egyptiske
regering har fremlagt et forslag til konkurrencelov. Interimsaftalen med Den Palæstinensiske
Myndighed (379) er endnu ikke blevet endeligt genforhandlet. Kommissionen har fulgt situationen inden
for rammerne af tilnærmelsen mellem Middelhavspartnerne hen imod et horisontalt samarbejde om
konkurrencepolitikken.

540. Der har været forhandlingsmøder med Algeriet, Libanon og Syrien med henblik på at puste nyt
liv i Middelhavspolitikken. Konkurrencekapitlet i de fremtidige aftaler vil kunne tilnærme disse landes
eksisterende eller fremtidige konkurrencepolitikker til Fællesskabets politik. Kommissionen giver de nye
partnere mulighed for at styrke det faglige og institutionelle samarbejde. Algeriet har allerede en
konkurrencelov og en myndighed, der varetager anvendelsen. Libanon og Syrien er imidlertid endnu ikke
nået så langt.

5. Latinamerika

541. Den gældende mekanisme for konkurrencemyndighedernes samarbejde (380), som indgår i aftalen
mellem EU og Mexico (381), har givet lejlighed til udveksling af oplysninger og høringer om en række
aktiviteter, ligesom den indeholder en bestemmelse om faglig bistand.

542. Der er afholdt fire forhandlingsmøder mellem EU, Mercosur og Chile med henblik på en
frihandelsaftale. Målet er at indføre mekanismer for samarbejdet mellem parternes konkurrencemyn-
digheder, og konkurrencereglernes anvendelse skal garantere retssikkerheden og ligebehandling af
virksomhederne på de respektive markeder. Konkurrencereglerne udvikler sig positivt i Mercosur-
landene. Argentina har suppleret sit forskriftsmæssige og institutionelle system ved at oprette et
sekretariat og bør søge at oprette en domsmyndighed på konkurrenceområdet. Uruguay har oprettet et
konkurrenceorgan med ansvar for gennemførelsesbestemmelserne til lovens konkurrencebestemmelser.
Paraguay har nu udarbejdet et meget fuldstændigt udkast til konkurrencelovgivning. Brasilien behandler
for øjeblikket et nyt lovforslag med henblik på at samle landets forskellige konkurrenceorganer.
Kommissionen har under denne udvikling regelmæssigt modtaget oplysninger om Mercosur-landenes
konkurrencepolitik.

543. For så vidt angår Comunidad Andina, har Kommissionen og Generalsekretariatet for Comunidad
Andina undertegnet finansprotokollen for det planlagte faglige samarbejde på konkurrenceområdet.

¥374∂ EFT L 70 af 18.3.2000, artikel 36-41.
¥375∂ EFT L 97 af 30.3.1997, artikel 36-41.
¥376∂ EFT L 147 af 21.6.2000, artikel 36-38.
¥377∂ KOM(97) 554 endelig, artikel 53 til 58.
¥378∂ KOM(2001) 184 endelig, artikel 35 til 39.
¥379∂ EFT L 187 af 16.7.1997, artikel 33 og 34.
¥380∂ EFT L 245 af 29.9.2000 og EFT L 157 af 30.6.2000.
¥381∂ EFT L 276 af 28.10.2000.



154 XXXI BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2001 — SEK(2002) 462 ENDEL.

KONK. BERETN. 2001

Euroaid forestår den efterfølgende fase med udpegelsen af den konsulent, som skal forestå programfor-
valtningen.

544. I løbet af året fortsatte de forskellige direkte informationsaktiviteter om fællesskabsretten,
sideløbende med oplysningsvirksomheden gennem »Boletín Latinoamericano de Competencia«.

6. Den Russiske Føderation og Ukraine

545. Der er gjort store fremskridt i samarbejdet på konkurrenceområdet med Den Russiske Føderation
under en række møder på højt plan i løbet af året. På møderne blev samtlige konkurrencespørgsmål af
fælles interesse drøftet, lige fra specifikke sagsrelevante spørgsmål, over udveksling af erfaringer med
liberaliseringspolitik til udsigterne til en russisk politik for statsstøttekontrol.

546. Desuden blev der afholdt en lang række arbejdsmøder i forbindelse med partnerskabs- og
samarbejdsaftalen. Der blev tilrettelagt en workshop for at øge forståelsen af den europæiske statsstøtte-
politik i jern- og stålindustrien.

547. Kommissionen tilrettelagde sammen med Ukraine kortvarige studierejser for at højne forståelsen
af Fællesskabets konkurrencelovgivning og praksis for medlemmer af den ukrainske konkurrencekom-
mission.

C — Multilateralt samarbejde

548. Der skete to større udviklinger i 2001 i forhold til initiativer truffet af Kommissionen inden for
rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og med det nye Internationale Konkurrencenetværk
(ICN).

1. WTO: handel og konkurrencepolitik

1.1. Konkurrence i Doha-udviklingsagendaen

549. Efter lang tids forberedelse fandt det fjerde WTO-ministermøde sted i Doha (Qatar) fra den
9. til 14. november. Den erklæring, som WTO-medlemmerne vedtog i Doha (382), omhandler bl.a.
»interaktionen mellem handels- og konkurrencepolitik«. De relevante passager i erklæringen (383) (punkt
23 til 25) vidner om, at det for første gang fra samtlige WTO-medlemmers side uden undtagelse
anerkendes, at der i dag er behov for multilaterale rammer for at øge det konkurrencepolitiske bidrag til
international handel og udvikling. Der var i Doha enighed om, at WTO-medlemmerne skal forhandle og
indgå en multilateral aftale om handel og konkurrence. Der blev også skabt enighed om, at forhand-
lingernes formelle fase skal indledes umiddelbart efter det femte WTO-ministermøde, der finder sted i
Mexico i 2003, ligesom det blev vedtaget, at forhandlingsresultatet på konkurrenceområdet skal udgøre
en integrerende del af det samlede forhandlingsresultat (afsnit 47). Forhandlingsrammerne vil blive lagt
fast på det femte WTO-ministermøde.

¥382∂ Også kendt som »Doha Udviklingsagendaen«, idet et af de centrale punkter er, at »udviklingsdimensionen« kommer til at
præge WTO-arbejdet i fremtiden.

¥383∂ Erklæringen kan findes på WTO’s websted: www.wto.org
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550. I tråd med »udviklingstanken« understreger erklæringen også behovet for at øge bestræbelserne
på at yde faglig bistand for at opbygge og øge kapaciteten på området i udviklingslandene og de mindst
udviklede lande. Det er tydeligt, at disse lande har et presserende behov for al den bistand, som de
udviklede lande kan give dem, for at opbygge deres kapacitet med hensyn til at vurdere følgerne af et
tættere multilateralt samarbejde på området for deres udviklingspolitiske mål samt for deres udvikling
af menneskelige og institutionelle ressourcer. Kommissionen samarbejder med alle relevante
mellemstatslige organisationer, herunder UNCTAD, og gennem hensigtsmæssige regionale og bilaterale
kanaler for på koordineret vis at styrke bistanden, også ressourcemæssigt, så behovene kan dækkes.

551. Endelig nævnes det i erklæringen, at den indledende forhandlingsperiode fra nu og indtil det
femte ministermøde bør tjene til sammen med partnerne i Genève-processen at kortlægge de forskellige
elementer, som vil komme til at udgøre den fremtidige multilaterale ramme, og som med stor
sandsynlighed vil indgå i forhandlingsmandatet. Erklæringen indeholder en vejledende liste over sådanne
nøglespørgsmål, hvori indgår de elementer, som EU gentagne gange har identificeret som grundpillerne i
de påtænkte multilaterale rammeregler for konkurrence, nemlig visse centrale principper for handel og
konkurrence, såsom gennemsigtighed, ikke-diskriminering og retfærdige procedurer, vilje til at bekæmpe
større skadelige karteller, vilkårene for frivilligt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder og støtte
til gradvis styrkelse af konkurrencemyndighederne i udviklingslandene gennem kapacitetsopbygning.

1.2. En første vurdering af Doha-erklæringen

552. Kommissionen finder udkommet af drøftelserne om handel og konkurrence i Doha og
udformningen af de pågældende passager i ministererklæringen højst tilfredsstillende af følgende
årsager:

— For det første anerkender alle WTO-medlemmerne, der har undertegnet den vedtagne pakke i Doha
(herunder en del af skeptikerne for så vidt angår WTO’s rolle på konkurrenceområdet, såsom visse
udviklingslande, navnlig Indien, men også Hongkong), for første gang, at det kan være til nytte for
dem og for det multilaterale handelssystem, at der forhandles og indgås en multilateral aftale om
handel og konkurrence i WTO-regi. Indtil for ganske nyligt var selve princippet om en sådan aftale
kontroversielt. At det nu anerkendes, at sådanne rammer er relevante og vigtige for international
handel og udvikling, vil bidrage dels til at indføre, dels til at effektivisere anvendelsen af nationale
konkurrenceregler og vil komme hele verdens forbrugere til gode.

— For det andet, selv om der skal træffes endnu en beslutning på det femte WTO-ministermøde i 2003
om vilkårene for den formelle og afsluttende forhandlingsrunde om den multilaterale aftale, er der
allerede nu en bred og klar vilje til at indlede sådanne forhandlinger på en fastsat dato, således at de
nye »handels- og konkurrenceregler« kommer til at udgøre en integrerende del af den såkaldte
»single undertaking«, dvs. en samlet pakkeløsning, som det forhandlingsforløb, der blev igangsat i
Doha, skal føre frem til, og som skal afsluttes inden den 1. januar 2005. EU og de øvrige fortalere
for forhandling af sådanne regler i WTO-regi mener, at der nu er iværksat en afgørende fase, og EU
er fast besluttet på sammen med sine partnere fra udviklingslandene og industrilandene at kortlægge
de elementer, som WTO-medlemmerne bør lade indgå i den multilaterale aftale, og sammen med
dem udarbejde et udkast til præcise og omfattende forhandlingspunkter til vedtagelse på det femte
WTO-ministermøde i 2003.

— For det tredje har EU’s forslag til nøgleelementerne i den fremtidige multilaterale aftale om handel
og konkurrence vundet bred accept. EU var først til at lægge konkrete, væsentlige forslag på bordet,
så EU ser med stor tilfredshed, at Doha-erklæringen fokuserer på præcis de elementer, som EU har
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fremhævet i sine forslag, og at erklæringen identificerer disse, som de spørgsmål, som WTO-
medlemmerne først skal tage fat på.

— Sluttelig åbner erklæringen, da Genève-arbejdsgruppen nu skal lede sin opmærksomhed over på det
konkrete forhandlingsforberedende arbejde, op for muligheden for mere målrettet faglig bistand og
kapacitetsopbygning, hvilket vil hjælpe de nye økonomier og udviklingsøkonomierne til en bedre
forståelse og vurdering af spørgsmålenes betydning, også for udviklingen af deres egne økonomier.
UNCTAD og andre internationale institutioner såvel som regionale og bilaterale mekanismer vil helt
sikkert bidrage til dette forløb og spille en stor rolle for at gøre alle klar til at indlede de formelle
forhandlinger efter det næste ministermøde.

2. OECD

553. De vigtigste ingredienser i majmødet var rundbordssamtalerne om konkurrencemyndighedernes
uddannelsesprogrammer for deres medarbejdere og om prisgennemsigtigheden. Med hensyn til prisgen-
nemsigtigheden lagde EU vægt på fordelene ved regeringsvedtagne foranstaltninger (f.eks. på visse
forsyningsmarkeder og på motorkøretøjsmarkedet) for at højne markedsintegrationen, styrke

Boks 12: Handel og konkurrence: fra Van Miert-rapporten til Doha

Bestræbelserne på at få konkurrence til at indgå i WTO’s arbejdsprogram påbegyndtes i 1996, da
Kommissionen på grundlag af Van Miert-rapporten (1) foreslog Rådet (2), at Verdenshandelsorga-
nisationen skulle nedsætte en arbejdsgruppe med ansvar for det indledende arbejde med at
udforme en international ramme for konkurrenceregler. Initiativet, som blev godkendt af Rådet og
fik støtte fra flere andre WTO-medlemmer, gjorde det muligt på WTO’s ministermøde i Singapore
den 11. december 1996 at træffe beslutning om »[at] nedsætte en arbejdsgruppe for at undersøge
problemer ... i tilknytning til forholdet mellem samhandelen og konkurrencepolitik, herunder
konkurrencebegrænsende praksis, for at kortlægge alle de områder, der fortjener at blive taget op
til overvejelse i WTO«.

Kommissionen argumenterede da for, at drøftelserne skulle koncentreres om en forpligtelse fra
samtlige WTO-medlemmers side til at oprette et aktivt nationalt konkurrenceorgan, identificering
og vedtagelse af fælles konkurrencepolitiske principper på internationalt plan (for praksis af den
mest skadelige art), oprettelse af et samarbejdsinstrument mellem konkurrencemyndighederne og
tilpasning af WTO-systemet for bilæggelse af tvister inden for konkurrenceområdet (3).

Siden det andet WTO-ministermøde i Singapore og den efterfølgende nedsættelse i Genève af
WTO’s arbejdsgruppe for handel og konkurrence har Kommissionen dannet fortrop i
bestræbelserne på at overbevise samhandelspartnerne i WTO om fordelene ved en multilateral
aftale om konkurrence. Drøftelserne i Genève viste sig meget udbytterige for redegørelsen for
Kommissionens stillingtagen og udviklingslandenes interesse i en sådan aftale.

(1) Rapport fra en uafhængig ekspertgruppe med Karel van Miert som formand under titlen »Konkurrencepolitikken
i den nye verdenshandelsorden: styrkelse af det internationale samarbejde og de internationale regler«.

(2) Meddelelse fra Kommissionen af 18.6.1996, KOM(96) 284 endelig.
(3) XXVI Beretning om Konkurrencepolitikken 1996, nr. 235 og 236.
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konkurrencen og forbedre markedsadgangen samt på de konkurrencebegrænsende virkninger af private
frivillige prisgennemsigtighedsaftaler eller lignende praksis mellem leverandører. Andre delegationer
rejste forskellige spørgsmål, hvis fokus snarere var at veje fordelene og ulemperne ved prisgennem-
sigtighed for forbrugerne. Drøftelserne kan koges ned til den konklusion, at prisgennemsigtighed i nogle
tilfælde kan være til fordel for forbrugeren, men også kan have alvorlige konkurrencebegrænsende
virkninger afhængigt af markedsstrukturen og prisgennemsigtighedens nærmere karakteristika (samlet
niveau for informationsudvekslingen, tidsramme for de udvekslede data, udvekslingernes
regelmæssighed osv.).

554. Kommissionen deltog i og bidrog til den første OECD-konference i juni om konkurrencepo-
litikken i landene i Sydøsteuropa afholdt i Ljubljana, dagen efter den syvende årlige konference med
kandidatlandene.

555. Sideløbende med oktobermødet for OECD’s udvalg for konkurrencelovgivning og -politik
tilrettelagde OECD det første Globale Konkurrenceforum med deltagelse af repræsentanter fra mere end
50 lande. Kommissær Mario Monti deltog i begivenheden. I sin åbningstale opfordrede han konkurrence-
myndighederne i hele verden til at styrke deres samarbejde og indføre styringsmekanismer på det interna-
tionale konkurrencepolitiske område. De emner, der her blev taget op til drøftelse, omfattede
konkurrencepolitikkens rolle i de økonomiske reformer, samarbejdsinstrumenter, Uberettigede karteller
og samarbejde ved grænseoverskridende fusioner. Under oktobermødet for OECD’s Udvalg for
Konkurrencelovgivning deltog Kommissionen ligeledes i en rundbordskonference om regulering af
priser for adgang til netværksinfrastrukturer, navnlig telenet, men også gas- og elnet, og en
rundbordskonference om andre undersøgelsesmetoder end bødenedsættelsesprogrammer (navnlig
uanmeldte virksomhedsbesøg).

3. UNCTAD

556. Kommissionen deltog i UNCTAD-mødet den 2. til 4. juli om internationalt samarbejde mellem
konkurrencemyndigheder, hvor kommissær Mario Monti kunne redegøre for konkrete projekter for
faglig bistand til udviklingslandene, nemlig et fagligt bistandsprojekt på konkurrenceområdet for
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), et seminarprojekt for embedsmænd, der
arbejder med konkurrencespørgsmål i udviklingslandene og et fælles undersøgelsesprojekt med UNCTAD
om konkurrencepolitikkens betydning for fattige lande. Kommissær Mario Monti anbefalede konkurrence
for udviklingslandene og opfordrede til en større indsats for opbygning af det internationale samarbejde.

4. Internationalt Konkurrencenetværk

557. Det Internationale Advokatforbund afholdt fra den 2. til den 4. februar et møde i Ditchley Park,
Det Forenede Kongerige, hvori deltog et stort antal konkurrencemyndigheder og fagfolk for uformelt at
drøfte den amerikanske ICPAC’s (384) anbefaling om at oprette et Internationalt Konkurrencenetværk
(ICN). Efter Ditchley-mødet blev der nedsat en styringsgruppe til at forestå projektlanceringen.
Kommissionen deltog aktivt i denne gruppe, som mødtes første gang i Berlin i maj måned og derefter i
forbindelse med oktobermødet i Paris for OECD’s Udvalg for Konkurrencelovgivning.

558. Som følge af ovennævnte drøftelser og praktiske bestræbelser blev oprettelsen af et Internationalt
Konkurrencenetværk (ICN) officielt meddelt torsdag den 25. oktober i New York, USA. Det er første

¥384∂ International Competition Policy Advisory Committee.
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gang, at så mange konkurrencemyndigheder træffer et selvstændigt initiativ for at dele erfaringer og
udveksle synspunkter om konkurrencespørgsmål foranlediget af den stadig stigende globalisering af
verdensøkonomien. ICN skal være et projektorienteret, konsensusbaseret uformelt netværk mellem
konkurrenceorganer fra industri- og udviklingslande med det formål at løse håndhævelsesspørgsmål og
spørgsmål af mere politisk karakter af fælles interesse og at udforme forslag til proceduremæssig og
materiel konvergens gennem resultatorienterede dagsordener og strukturer. ICN skal fremme
udbredelsen af erfaringer og bedste praksis på konkurrenceområdet, styrke konkurrenceorganernes
problemløserrolle og tilskynde til internationalt samarbejde. ICN skal koncentrere sin indsats på
vanskelige, men ikke umulige, internationale konkurrencespørgsmål. ICN skal indledningsvist arbejde
med to vigtige konkurrencespørgsmål, nemlig fusionskontrolforløbet, når flere myndigheder har
kompetence, samt konkurrenceorganernes rolle som forsvarer for konkurrencen. Dagsordenen vil senere
blive åbnet for andre spørgsmål af særlig relevans for overgangs- og udviklingsøkonomier.

559. Ethvert nationalt eller regionalt konkurrenceorgan med ansvar for håndhævelsen af konkurrence-
lovgivning kan blive medlem af ICN. Netværket skal også aktivt søge råd og bidrag fra den private sektor
og forskellige ngo’er og skal samarbejde snævert med følgende: internationale organisationer, såsom
OECD, WTO og UNCTAD, industri- og forbrugersammenslutninger, faglige kredse med berøring til
konkurrencelovgivning og/eller økonomi samt akademiske kredse. ICN skal især søge input fra disse
regeringsuafhængige rådgivere, som ikke er medlemmer af netværket, men kan bidrage med at udpege
projekter. ICN kan også opfordre visse regeringsuafhængige rådgivere til at deltage i arbejdsgrupper for
bestemte projekter og bidrage med skriftlige arbejder eller deltagelse i høringer i forbindelse med ICN-
projekter.

560. Organisatorisk er det meningen, at ICN skal have en virtuel struktur uden noget permanent
sekretariat, være fleksibelt organiseret om projekterne og ledet af en styringsgruppe, som udpeger
projekter og udarbejder arbejdsplaner til godkendelse af ICN som helhed. Den myndighed, der står for
tilrettelæggelsen for den årlige konference, dækker i et år de logistiske og sekretariatsrelaterede
organisationsudgifter. Der afholdes en ICN-konference årligt. I konferencen deltager cheferne for
konkurrenceorganerne med henblik på at godkende nye projekter og overvåge resultater og anbefalinger
vedrørende de igangværende projekter. Konferencerne skal skabe en struktureret dialog ved at fokusere
på et begrænset antal projekter, der udvælges af ICN i tilstrækkelig god tid til at sætte alle medlemmer i
stand til at forberede en meningsfuld deltagelse. Den første officielle ICN-konference tilrettelægges af de
italienske konkurrencemyndigheder i oktober 2002. Derefter vil de årlige konferencer blive afholdt i
følgende lande: Mexico (2003), Korea (2004), Tyskland (2005) og Sydafrika (2006).
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VI — UDSIGTER FOR 2002

1. Karteller og monopoler

1.1. Lovgivningsvirksomhed

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

561. Efter Rådets drøftelser på mødet (industri) den 5. december 2001 konkluderede det belgiske
formandskab, at den nye gennemførelsesforordning til EF-traktatens artikel 81 og 82 bør vedtages i 2002,
så den kan bringes i anvendelse inden EU’s kommende udvidelse. Arbejdet med Kommissionens forslag
til ny forordning vil således fortsætte i Rådet under det spanske og om nødvendigt også det danske
formandskab. Sideløbende med drøftelserne om forordningsforslaget i Rådets arbejdsgruppe og i
overensstemmelse med ønsker fremsat af såvel Europa-Parlamentet og Rådet som Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg vil Kommissionen i 2002 forelægge udkast til flere meddelelser for at
redegøre for nogle af de centrale begreber i den nye forordning.

Revision af gruppefritagelsesforordningen for teknologioverførselsaftaler

562. Når Kommissionen har drøftet sin rapport (se nr. 17 ff.) med industrien, forbrugerorganisationer
og andre interesserede parter i løbet af første halvår 2002, vil den foreslå nye konkurrenceregler for
anvendelsen af artikel 81 på licensaftaler.

Kommissionens »Retningslinjer for markedsanalyser« og »Henstilling 
om relevante markeder for teletjenester og -net« — Vedtagelse af et konsolideret 
direktiv om konkurrencevilkårene på telekommunikationsmarkederne

563. Når de foreslåede direktiver, der skal fuldstændiggøre de nye forskriftsmæssige rammer for
teletjenester og -net, vedtages i begyndelsen af 2002, vil Kommissionen i overensstemmelse med artikel
15 i rammedirektivet offentliggøre sine »Retningslinjer for markedsanalyse og beregning af betydelig
markedsstyrke« samt en »Henstilling om relevante markeder«. Begge tekster vil give de nationale
tilsynsmyndigheder den nødvendige vejledning i at anvende de nye konkurrenceretlige begreber i de nye
forskrifter.

564. Kommissionen vil også vedtage et konsolideret direktiv om konkurrencevilkårene på telekommu-
nikationsmarkederne til erstatning for direktiv 90/388/EØF og alle efterfølgende ændringer heraf.

Forslag til ordning for distribution af motorkøretøjer

565. Gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1475/95 om bildistribution udløber den 30. september 2002.
Kommissionen agter i begyndelsen af 2002 at vedtage sit forslag til ny ordning for distributionen af
motorkøretøjer med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra november 2000 og den høring af de
involverede parter, der blev afholdt den 14. til 15. februar 2001, de fire undersøgelser, som
Kommissionen har iværksat (385), samt alle andre relevante oplysninger og undersøgelser, den har til sin
rådighed.

¥385∂ 2000: Prisforskelle mellem medlemsstaterne, forhold mellem salg og efterfølgende service; 2001: Mulige retlige
fremtidsscenarier for motorkøretøjsdistributionen og virkninger for alle involverede parter samt kundepræferencer for
eksisterende og mulige salgs- og servicealternativer inden for motorkøretøjsdistributionen.
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566. Det vedtagne forslag vil blive offentliggjort i De Europæiske Fælleskabers Tidende for at give
alle berørte parter mulighed for at fremsætte bemærkninger. Efter modtagelse af samtlige skriftlige og
mundtlige bemærkninger fra alle berørte parter og Det Rådgivende Udvalg og efter at have underrettet de
øvrige institutioner herom vil forslaget blive færdigbehandlet og forelagt til Kommissionens vedtagelse.
Kommissionen forventes at vedtage den fremtidige ordning i løbet af sommeren 2002, dvs. inden udløbet
af den gældende gruppefritagelsesforordning (ultimo september 2002).

1.2. Håndhævelse

567. Et udkast til meddelelse om bødenedsættelse blev i juli 2001 offentliggjort til høring med henblik
på at erstatte den eksisterende »Meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager«
vedtaget i 1996, hvorefter Kommissionen foretog en grundig gennemgang af de modtagne bemærkninger
og nu agter at vedtage en ajourført og revideret meddelelse i løbet af 2002.

568. Aktindsigt er et af de grundlæggende retsplejeprincipper, der tager sigte på at tilgodese forsvarets
rettigheder. For at tage hensyn til erfaringerne hidtil med Kommissionens meddelelse om interne
procedureregler for behandling af anmodninger om aktindsigt — og for at tilpasse meddelelsen til
Førsteinstansrettens seneste retspraksis — er denne meddelelse blevet revideret i 2001. Den reviderede
meddelelse forventes vedtaget af Kommissionen i løbet af andet halvår 2002.

2. Fusioner

569. For at sikre, at EU’s fusionskontrol er hensigtsmæssigt gearet til fremtidens udfordringer, navnlig
den kommende udvidelse, vedtog Kommissionen den 11. december 2001 en grønbog om revision af
fusionsforordningen. Grønbogen indledte en høringsperiode, som giver alle interesserede mulighed for at
fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der rejses af kompetencemæssig, materiel eller procedu-
remæssig art. Høringsperioden slutter ved udgangen af marts 2002, hvorefter Kommissionen agter at
foreslå en ændret fusionsforordning. Forslaget forventes fremlagt i andet halvår 2002.

570. Kommissionens kompetenceområde berøres også, når traktaten om Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab (EKSF) udløber den 23. juli 2002. Når EKSF-traktaten er udløbet, vil fusioner skulle
vurderes enten i henhold til EF-traktaten, og navnlig Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89, eller, hvis de
ikke opfylder fusionsforordningens tærskler, i henhold til gældende national lovgivning. Dette kommer
til at markere afslutningen på Kommissionens enekompetence på området fusioner i kul- og stålindu-
strierne. Når EKSF-traktaten udløber, vil det ikke mere forekomme, at en fusion falder ind under to
forskellige traktater, som tilfældet var i fire (386) af de 11 sager, der behandledes under EKSF-traktaten i
2001. Sammen med de ændringer, der overvejes i forbindelse med revisionen af fusionsforordningen, vil
dette bidrage til at sikre, at fusionskontrollen fungerer så effektivt og optimalt som muligt, og også sikre
en hensigtsmæssig behandling af kul- og stålfusioner.

571. Sidst, men ikke mindst, skal samarbejdet med de amerikanske myndigheder for fusionskontrol
intensiveres for at skabe større overensstemmelse i procedurerne og den materielle analyse i fusionskon-
trollen af det stigende antal sager, der implicerer myndighederne på begge sider af Atlanten. De
pågældende myndigheder (Europa-Kommissionen, US Federal Trade Commission og US Department of

¥386∂ Sag COMP/ECSC.1359, Balli/Klockner, 1.10.2001 og COMP/M.2481, 31.9.2001; COMP/ECSC.1356, BHP/Billiton,
14.6.2001 og COMP/M.2413, 14.6.2001; COMP/ECSC.1352, Endesa/CDF/SNET, 18.4.2001 og COMP/M.2281,
17.4.2001; COMP/ECSC.1351, Usinor/Arbed/Aceralia, 23.11.2001 og COMP/M.2382, 19.7.2001.
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Justice) har derfor nedsat en EU/USA-fusionsarbejdsgruppe og for nyligt også fire specialiserede
undergrupper, og dette vil fortsat blive prioriteret i 2002.

3. Statsstøtte

572. På statsstøtteområdet vil Kommissionen fortsætte og intensivere sine bestræbelser på at revidere
statsstøttereglerne og -procedurerne for at sikre, at enkle sager behandles hurtigt og problemløst, så
ressourcerne kan koncentreres på de områder, hvor de største risici set fra et konkurrencepolitisk
synspunkt findes. Selv for disse sager vil målet dog være, at de skal behandles i overensstemmelse med
gennemsigtige og forudsigelige procedurer og regler. Bestræbelserne indebærer dog på ingen måde
nogen afvigelse fra Kommissionens traditionelle synspunkt, som anerkendes af samtlige medlemsstater,
nemlig at statsstøtteniveauerne fortsat er alt for høje i forhold til BNP, og at der er behov for at fjerne de
mest fordrejende former for individuel støtte og vende støtten mod mere horisontale foranstaltninger til
støtte for Fællesskabets bredere økonomiske mål, herunder samhørighedsmål. Der vil derfor fortsat blive
gjort en indsats for at sikre hurtig og effektiv tilbagebetaling af uforenelig støtte og for at effektivisere
overvågningen og tilsynet med medlemsstaternes gennemførelse af beslutninger. Der vil også blive søgt
forbedringer med hensyn til gennemsigtigheden gennem den gradvise opbygning af registret og
resultattavlen.

573. For så vidt angår udviklingen af den horisontale politik og samhørighedspolitikken, vil
Kommissionen normalt kunne færdiggøre revisionen af rammebestemmelserne for statsstøtte til
forskning og udvikling, nye rammebestemmelser for beskæftigelsesstøtte og revisionen af de
multisektorale rammebestemmelser om regionalstøtte til store investeringsprojekter. I tråd med de
tilsagn, som Kommissionen gav i sin rapport til Det Europæiske Råds møde i Laeken, vil Kommissionen
også prioritere en redegørelse for statsstøttereglernes anvendelse på tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse i lyset af Domstolens seneste retspraksis (387).

4. Internationale aktiviteter

574. På den internationale front vil Kommissionen fortsat arbejde på at fremme det bilaterale
samarbejde med sine udenlandske modparter og samtidig udforske mulighederne for at udbygge det
multilaterale samarbejde. Med hensyn til det bilaterale samarbejde vil Kommissionen fortsat samarbejde
med USA og Canada inden for rammerne af de eksisterende bilaterale aftaler. En lignende aftale
forventes indgået med Japan. Samarbejdet på konkurrenceområdet vil også blive udbygget med samtlige
lande i Middelhavsområdet, en region, som Kommissionen prioriterer højt. De asiatiske landes stigende
betydning for global konkurrencepolitik fordrer en højere grad af samarbejde og faglig bistand også i denne
region (navnlig Kina, Korea og Indien). Kommissionen bør tillige opbygge et hensigtsmæssigt samarbejde
med de lande, hvormed der allerede er indgået associeringsaftaler, eller hvor sådanne er under færdigfor-
handling, såsom Rusland, Ukraine, Mexico, Mercosur og Chile.

575. Med hensyn til multilaterale initiativer vil Kommissionen fortsat tage aktiv del i alle interna-
tionale fora, hvor konkurrencepolitik er på dagsordenen, navnlig inden for rammerne af OECD, WTO og
UNCTAD. Kommissionen bidrager endvidere for øjeblikket til begrebet »nye styreformer« gennem sin
deltagelse i »Det Internationale Konkurrencenetværk«, som søger at øge samarbejdet mellem
konkurrencemyndigheder overalt i verden for i højere grad at strømline konkurrencepolitikkerne.

¥387∂ KOM(2001) 598 af 17.10.2001.
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576. I overensstemmelse med den tidsplan for tiltrædelserne, der blev vedtaget på Det Europæiske
Råds møde i Gøteborg i juni 2001, vil tiltrædelsesforhandlingerne nærme sig afslutningen med nogle
kandidatlande og fortsætte med andre. De kandidatlande, hvormed tiltrædelsesforhandlingerne om
konkurrencekapitlet er afsluttet, vil nu gå ind i en fase med udvidet overvågning. I tråd med de allerede
opnåede resultater vil konkurrencesamarbejdet med Tyrkiet fortsat blive udbygget.

577. Der vil især blive fokuseret på opbygningen af faglig bistand med såvel kandidatlandene som
udviklingslandene.
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BILAG — SAGER OMHANDLET I BERETNINGEN      

1. Artikel 81, 82 og 86

Sag Offentliggjort i Punkt
Belgiske bryggerier IP/01/1739 af 5.12.2001 58 ff.

British Midland/Lufthansa/SAS EFT C 83 af 14.3.2001 Boks 1 og 136 ff.

Citronsyre IP/01/1743 af 5.12.2001 56 ff.

Covisint IP/01/1155 af 31.7.2001,
EFT C 49 af 15.2.2001 Boks 4

DaimlerChrysler IP/01/1394 af 10.10.2001 184

De Post/La Poste (Belgien) EFT L 61 af 2.3.2002 82 og 113 ff.

Deutsche Post AG I EFT L 125 af 5.5.2001 77 og 108 ff.

Deutsche Post AG II EFT L 331 af 15.12.2001 78 og 111 ff.

Duales System Deutschland (DSD) EFT L 166 af 21.6.2001 79 og Boks 3

Eurex IP/02/4 af 3.1.2002 196 ff.

Formel 1 (FIA & FOA) EFT C 169 af 13.6.2001
IP/01/1523 af 30.10.01 221 ff.

GlaxoWellcome EFT L 302 af 17.11.2001 232 ff.

Grafitelektroder IP/01/1010 af 18.7.2001 40 ff.

IATA-takstkonsultationer — fragt IP/01/694 af 15.5.2001
IP/01/1433 af 19.10.2001 143 ff.

IATA-takstkonsultationer — passagerer EFT L 177 af 30.6.2001 149 ff.

Identrus EFT L 249 af 19.9.2001 132

IMS Health EFT L 59 af 28.2.2002 81

Intelsat EFT C 9 af 12.1.2001 133

La Poste (Frankrig) IP/01/1476 af 23.10.2001 84

Luxembourgske bryggerier IP/01/1740 af 5.12.2001 61 ff.

Michelin IP/01/873 af 20.6.2001 80

Microsoft IP/01/1232 af 30.8.2001 207 ff.

Natriumgluconat IP/01/1355 af 20.10.2001 48 ff.

P&O/Stena IP/01/806 af 7.6.2001 160

Pfizer/Aventis 241

Pfizer/Eisai 239 og 240

Porsches distributionssystem 185

SAS/Mærsk EFT L 265 af 5.10.2001 Boks 1 og 43 ff.

Selvkopierende papir IP/01/1892 af 20.12.2001 69 ff.

TACA — Trans-Atlantic Conference Agreement IP/01/1713 af 3.12.2001 153 ff.

Tyske banker IP/01/1796 af 11.12.2001 64 ff.

UEFA Champions League IP/01/1043 af 20.7.2001 166

UEFA’s tv-senderegler EFT L 171 af 26.6.2001 165 og 224

Visa International EFT L 293 af 10.11.2001 200 ff.

Vitaminer IP/01/1625 af 21.11.2001 52 ff.

Volkswagen EFT L 262 af 2.10.2001 183

Wanadoo IP/01/1899 af 21.12.2001 134

Zinkphosphat IP/01/1797 af 11.12.2001 63
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2. Fusionskontrol

Sag Offentliggjort i Punkt
BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/01/984 af 11.7.2001 285

BP/E.ON IP/01/1247 af 6.9.2001
IP/01/1893 af 21.12.2001 317

Carrefour/Promodes EFT C 164 af 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436 af 17.10.2001 256

EDF/EnBW EFT L 59 af 28.2.2002 258 og 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79 af 19.1.2001 322

GE/Honeywell IP/01/298 af 1.3.2001
IP/01/842 af 14.6.2001
IP/01/855 af 18.6.2001
IP/01/939 af 3.7.2001 326 og boks 9

Govia/Connex South Central IP/01/1048 af 20.7.2001 319

Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del 
Cantábrico IP/01/1320 af 26.9.2001 260

Interbrew/Bass EFT C 293 af 14.10.2000
IP/01/940 af 22.8.2000 321

Metso/Svedala IP/01/103 af 24.1.2001 307 og 316

Nestlé/Ralston Purina EFT C 239 af 25.8.2001
IP/01/1136 af 27.7.2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552 af 8.11.2001 297 og boks 1

Norske Skog/Parenco/Walsum IP/01/1053 af 23.7.2001
IP/01/1629 af 21.11.2001 Boks 6

SCA/Metsä Tissue IP/00/1063 af 26.9.2000
IP/01/147 af 31.1.2001
EFT L 57 af 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481 af 30.3.2001
IP/01/1393 af 10.10.2001
IP/02/173 af 31.1.2002 Boks 8

Shell/DEA IP/01/1222 af 23.8.2001
IP/01/1893 af 21.12.2001 317

Südzucker/Saint Louis IP/01/1223 af 23.8.2001
IP/01/1891 af 20.12.2001 262

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 af 5.7.2001
IP/01/1393 af 10.10.2001
IP/02/173 af 31.1.2002 263 ff.

The Post Office/TPG/SPPL IP/00/1317 af 15.11.2000
IP/01/364 af 13.3.2001 298 og 306

TotalFina/Elf Aquitaine EFT L 143 af 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076 af 29.9.2000
IP/01/494 af 3.4.2001

309 og 
boks 1

UPM-Kymmene/Haindl IP/01/1053 af 23.7.2001
IP/01/1629 af 21.11.2001 Boks 6
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3. Statsstøtte

Sag Offentliggjort i Punkt
0-takst for grøn elektricitet EFT C 30 af 2.2.2002 363 og 384

Aer Rianta endnu ikke offentliggjort 455

Affaldsbortskaffelsessystem for papir og karton endnu ikke offentliggjort 364

Babcock Wilcox España endnu ikke offentliggjort 392

Bankselskabet Berlin BGB endnu ikke offentliggjort 470

Böhler Edelstahl EFT C 226 af 11.8.2001 409

Britisk klimaændringsafgift EFT C 185 af 30.6.2001 370 og 383

Certifikater for grøn el EFT C 330 af 24.11.2001 363 og 387

Cogne Acciai Speciali R&D endnu ikke offentliggjort 410

Corus-teknologi, stålsektoren EFT C 347 af 8.12.2001 410

DaimlerChrysler Kölleda endnu ikke offentliggjort 424

Delstatsbanker (Tyskland) endnu ikke offentliggjort Boks 11

Det Forenede Kongerige: støtte til kulindustrien EFT L 241 af 11.9.2001, 
EFT L 305 af 22.11.2001, 
EFT L 35 af 6.2.2002 414

Eko Stahl endnu ikke offentliggjort 410

Emissionshandelsordning endnu ikke offentliggjort 388

Erhvervsfond i kuldistrikt endnu ikke offentliggjort Boks 10

EUV-litografi EFT C 333 af 28.11.2001 379

Extatisk litografi EFT C 5 af 8.1.2002 379

Fiat Melfi (IT) EFT L 177 af 30.6.2001 423

Firmaforsikringsselskaber på Ålandsøerne endnu ikke offentliggjort 372

Fluor-litografi EFT C 5 af 8.1.2002 379

Frankrig: støtte til kulindustrien EFT L 239 af 7.9.2001 414

Futour 2000 EFT C 219 af 4.8.2001 Boks 10

Gibraltars fritagelse af offshorevirksomheder endnu ikke offentliggjort 374

Gibraltars kriterier for offshorevirksomheder endnu ikke offentliggjort 374

Graf von Henneberg GmbH endnu ikke offentliggjort 393

Ikke-flygtige flash-memories EFT C 199 af 14.7.2001 377

Indsamling og oparbejdning af facadeelementer 
af PVC EFT C 358 af 15.12.2001 364

International finansiel virksomhed endnu ikke offentliggjort 373

Investeringsfond EFT C 318 af 13.11.2001 Boks 10

Investeringsstøtte endnu ikke offentliggjort 394

IVECO (IT) EFT L 292 af 9.11.2001 417

Iværksætterlån EFT C 328 af 23.11.2001 Boks 10

Jobroteringsordning EFT C 268 af 22.9.2001 380

Kapitalstøtte til teknologivirksomheder EFT C 32 af 5.2.2002 Boks 10

Kapitaltilførsel — Verlipack endnu ikke offentliggjort 365

Kapitaltilskud — vedvarende teknologier EFT C 30 af 2.2.2002 363, 387

Kartogroup EFT C 5 af 9.1.2001 401

Kernekraftværker endnu ikke offentliggjort 371

Klimaændringsafgift — Nordirland EFT C 263 af 19.9.2001 386

Konkurrence om innovative løsninger inden 
for jernbanelogistik endnu ikke offentliggjort 429
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Kontrol- og koordinationscentre for udenlandske 
virksomheder endnu ikke offentliggjort 374

Laste- og losseanlæg til flodskibsfart EFT C 24 af 26.1.2002 444

Lautex GmbH EFT L 42 af 15.2.2000 484

Lintra Beteiligungsholding endnu ikke offentliggjort 390

Miljøbeskyttelse EFT C 30 af 2.2.2002 363

Naturkatastrofeplaner EFT C 71 af 3.3.2001 474

Nedsættelse af arbejdsgiverbidragene til social 
sikring ved anvendelse af 38-timers arbejdsuge 
og nedsættelse af arbejdstiden EFT C 268 af 22.9.2001 369

Netværkstilskud til licenshavende forvaltere 
af traditionelle jernbaneinfrastrukturer EFT C 333 af 28.11.2001 429

Nissan Micra EFT L 140 af 24.5.2001 416

Piedmont lufthavn endnu ikke offentliggjort 454

Regionale venturekapitalfonde EFT L 263 af 3.10.2001 Boks 10

Regionalstøtte i Flandern (lov om økonomisk 
ekspansion) EFT C 244 af 11.9.2001 395

Regulering af undergrundsøkonomi EFT C 30 af 2.2.2002 368

Santana Motor endnu ikke offentliggjort 420

Schiphol Group. AVI-fritagelse endnu ikke offentliggjort 453

Selektiv regionalbistand EFT C 211 af 28.7.2001 396

Sidmar endnu ikke offentliggjort 410

Skatteforanstaltninger for gensidige 
forsikringsselskaber og pensionskasser i Frankrig endnu ikke offentliggjort 472

Skattegodtgørelser Mezzogiorno EFT C 149 af 19.5.2001 397

Société nationale maritime Corse-Méditérannée EFT C 117 af 21.4.2001 434

Spanien: støtte til kulindustrien endnu ikke offentliggjort 414

Stahlwerke Bremen EFT C 244 af 1.9.2001 410

Støtte i form af 50 %-nedsættelse af 
selskabsskatten for nyoprettede virksomheder 
i Navarra endnu ikke offentliggjort 399

Støtte i form af nedsættelse af 
beskatningsgrundlaget for visse nye virksomheder 
i Alava-provinsen endnu ikke offentliggjort 399

Støtte i form af nedsættelse af 
beskatningsgrundlaget for visse nye virksomheder 
i Guipúzcoa-provinsen endnu ikke offentliggjort 399

Støtte i form af nedsættelse af 
beskatningsgrundlaget for visse nyoprettede 
virksomheder i provinserne Alava, Guipuzcoa og 
Vizcaya endnu ikke offentliggjort 399

Støtte i form af skattegodtgørelse på 45 % 
i Alava-provinsen endnu ikke offentliggjort 398 og 399

Støtte i form af skattegodtgørelse på 45 % 
i Guipúzcoa-provinsen endnu ikke offentliggjort 398 og 399

Støtte i form af skattegodtgørelse på 45 % 
i Vizcaya-provinsen endnu ikke offentliggjort 398 og 399

Støtte til la Batellerie — IWW Netherlands EFT C 102 af 31.3.2001 443

Støtte til landbrugssektoren efter 
oversvømmelserne i oktober 2000
(Valle d’Aosta) endnu ikke offentliggjort 474

Støtte til virksomheder efter regnskyllene
i oktober 2000 EFT C 5 af 8.1.2002 474
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Støtteordning for franske flodtransportører EFT C 342 af 5.12.2001 443

Systemer for skrotning af bilvrag endnu ikke offentliggjort 364

Tilskud til fragtinfrastrukturer EFT C 45 af 19.2.2002 441

Tilskud til store energikunder EFT C 358 af 15.12.2001 385

Tilskud til virksomheder med 
arbejdsmiljøcertifikater EFT C 5 af 9.1.2001 381

Tyskland: støtte til kulindustrien EFT C 127 af 9.5.2001 414

Venturekapital til små teknologivirksomheder EFT C 117 af 21.4.2001 Boks 10

Voest Alpine Donawitz EFT C 318 af 13.11.2001 409

Voest Alpine Linz, ECSC EFT C 333 af 28.11.2001 409

VW Dresden EFT L 48 af 20.2.2002 426

Værftsstøtte EFT L 327 af 12.12.2001 406

Værftsstøtte — omstrukturering af offentlige 
værfter EFT C 21 af 24.1.2002 407

Wacker Chemie GmbH EFT C 211 af 28.7.2001 401

Ændring af støtte til Philipp Holzmann AG endnu ikke offentliggjort 391
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I — KARTELLER OG MONOPOLER: EF-TRAKTATENS ARTIKEL 81, 82 
OG 86 — EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 65

A — Resumé af konkrete sager

1. Ulovlige aftaler

1.1. Horisontale aftaler

SAS/Mærsk Air (sag COMP/D-2/37.444) og Sun-Air/SAS 
og Mærsk Air (sag COMP/D-2/37.386) (1)

Den 18. juli besluttede Kommissionen (2) at pålægge Scandinavian Airlines System (SAS) og Mærsk Air
bøder på henholdsvis 39 375 mio. EUR og 13 125 mio. EUR for deling af markeder på ruterne til og fra
Danmark.

SAS og Mærsk Air havde anmeldt en samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 28. marts 1999. De to
væsentligste samarbejdsområder, som parterne anmeldte, vedrørte codesharing og bonusprogrammer.

Den indledende undersøgelse viste, at samtidig med samarbejdsaftalens ikrafttræden havde Mærsk Air
trukket sig ud af ruten København-Stockholm, hvor selskabet hidtil havde konkurreret med SAS. Det
viste sig også, at SAS samtidig havde indstillet beflyvningen af ruten mellem København og Venedig,
som Mærsk Air til gengæld var begyndt at beflyve. Endelig fremgik det af de indledende undersøgelser,
at SAS havde opgivet ruten Billund-Frankfurt, som Mærsk Air — SAS’ hidtidige konkurrent på ruten —
nu var ene om at beflyve.

Disse nyåbnede og nedlagte ruter, som ikke var blevet anmeldt, var del af en bredere aftale, som
Kommissionen fik kendskab til under kontrolundersøgelser hos parterne. Kontrolundersøgelserne blev
gennemført i juni 2000 i tæt samarbejde med de svenske og danske konkurrencemyndigheder.

Foruden rutefordelingen havde parterne også aftalt, at de i fremtiden ville undlade at konkurrere med
hinanden på internationale ruter til/fra Danmark og på de danske indenrigsruter. Parterne havde aftalt, at
Mærsk Air ikke ville begynde at flyve på nye udenrigsruter fra København »uden særlig anmodning eller
godkendelse fra SAS«. Parterne havde også aftalt, at SAS ikke ville beflyve Mærsk Airs ruter fra Jylland,
og at »opdelingen af indenrigsnettet« ville blive respekteret.

Kommissionen fandt, at markedsdelingsaftalen mellem SAS og Mærsk Air udgjorde en meget alvorlig
overtrædelse af EU’s konkurrenceregler. Den byggede denne konstatering på overtrædelsens art, dens
reelle virkninger og størrelsen af det relevante geografiske marked.

Overtrædelsen var af mellemlang varighed. Den begyndte den 5. september 1998 (der var den dato, hvor
parternes aftale blev nedfældet på papir) og ophørte den 15. februar 2001, hvor de to selskaber genvandt
deres ret til at konkurrere med hinanden, jf. en brevveksling mellem parterne.

¥1∂ Se også første del, nr. 43-47 og boks 1.
¥2∂ Kommissionens beslutning af 18.7.2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og artikel 53 i aftalen om

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 265 af 5.10.2001, s. 15).
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Der var ingen skærpende eller formildende omstændigheder i denne sag. Parterne blev imidlertid
tilgodeset af afsnit D.2 i samarbejdsmeddelelsen fra 1996. Mærsk Air kunne tilgodeses af samarbejds-
meddelelsens afsnit D.2, første led (aktivt samarbejde) og andet led (passivt samarbejde udvist af
virksomheder, der ikke bestrider klagepunktsmeddelelsen), mens SAS kunne tilgodeses af afsnit D.2,
andet led.

Som følge af beslutningen blev konkurrencen mellem SAS og Mærsk Air, der er de to største luftfarts-
selskaber med ruter til og fra Danmark, genoptaget til gavn for forbrugerne.

Grafitelektroder (sag COMP/E-1/36.490) (3)

Den 18. juli pålagde Kommissionen otte producenter af grafitelektroder bøder på i alt 218,8 mio. EUR
for deltagelse i et verdensomspændende prisfastsættelses- og markedsdelingskartel. Grafitelektroder er
keramikstøbte søjler af grafit, der hovedsageligt anvendes ved stålproduktion i elektriske bueovne, også
kaldet minivalser.

Kartellet startede i 1992 på initiativ af SGL Carbon AG (Tyskland) og UCAR International Inc. (USA) og
fortsatte indtil 1998, skønt der allerede inden da var blevet gennemført undersøgelser i EU og USA.

Kommissionen betegnede virksomhedernes adfærd som en meget alvorlig overtrædelse af EU’s
konkurrenceregler.

Ved fastsættelsen af bødebeløbene tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed og
eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. Hver enkelt virksomheds rolle blev vurderet
særskilt. Meddelelsen om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (samarbejdsmeddelelsen)
blev bragt i anvendelse, i det omfang det var relevant.

Med henblik på beregningen af bødens grundbeløb inden for kategorien af meget alvorlige overtrædelser
blev virksomhederne inddelt i tre grupper alt efter deres relative styrke på det berørte marked. For to
virksomheders vedkommende blev grundbeløbet forhøjet som følge af deres størrelse og samlede
ressourcer.

De fleste kartelmedlemmer begik en overtrædelse af lang varighed (over fem år). For flere af
medlemmerne gjorde der sig skærpende omstændigheder gældende (førerrolle, fortsættelse af
overtrædelsen, efter at Kommissionen havde indledt sine undersøgelser, forsøg på at lægge hindringer i
vejen for Kommissionens undersøgelse). Kun for en enkelt virksomhed gjorde der sig formildende
omstændigheder gældende (fordi den kun havde spillet en passiv rolle og ikke havde overholdt aftalerne
til fulde).

Med hensyn til samarbejdsaftalen var dette den første gang, hvor Kommissionen indrømmede en
betydelig bødenedsættelse (70 %). Den japanske producent Showa Denko fik reduceret sin bøde, da
denne virksomhed var den første, der samarbejdede med Kommissionen og afleverede afgørende
bevismateriale om kartellet.

UCAR International samarbejdede også med Kommissionen på et tidligere tidspunkt i undersøgelses-
forløbet. Kommissionen indrømmede derfor denne virksomhed en bødenedsættelse på 40 %. Der blev
også indrømmet betydelige bødenedsættelser til SGL Carbon (30 %), VAW Aluminium (20 %) og The

¥3∂ Se også første del, nr. 40-42.
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Carbide Graphite Group (20 %). De japanske producenter Tokai Carbon, SEC Corporation og Nippon
Carbon fik deres bøder nedsat med 10 %, da de ikke i nævneværdig grad havde bestridt sagens
kendsgerninger.

Denne beslutning repræsenterede endnu et signal fra Kommissionen om dens forstærkede kamp mod
alvorlige karteller, der ødelægger konkurrencen og dermed er til alvorlig skade for forbrugerne og
økonomierne.

Adskillige virksomheder appellerede beslutningen til Retten i Første Instans i Luxembourg (4).

Natriumgluconat (sag COMP/E-1/36.756) (5)

Den 2. oktober pålagde Kommissionen seks nuværende eller tidligere producenter af natriumgluconat
bøder på i alt 57,53 mio. EUR for deltagelse i et verdensomspændende prisfastsættelses- og markedsde-
lingskartel. Natriumgluconat er et kemisk stof til rengøring af metal og glas, der f.eks. anvendes til
flaskerensning, rengøring af værktøj og opløsning af maling. Det benyttes også som tilsætningsstof til
beton (til forsinkelse af hærdningen eller til mindskelse af vandindholdet), som tilsætningsstof til
blegning af papir og tekstiler, som tilsætningsstof i fødevarer og til forskellige andre kemiske formål.

Efter en undersøgelse, der blev indledt i 1997, fastslog Kommissionen, at følgende virksomheder havde
deltaget i kartellet mellem 1987 og 1995: Archer Daniels Midland Company Inc. (ADM), Avebe BA
(Glucona BV’s moderselskab), Akzo Nobel NV (Glucona BV’s tidligere moderselskab), Fujisawa
Pharmaceutical Company Ltd (Fujisawa), Jungbunzlauer AG og Roquette Frères SA (Roquette).

I den periode, hvor overtrædelsen blev begået, beherskede Fujisawa, Glucona BV (et joint venture
mellem Akzo og Avebe), Jungbunzlauer og Roquette næsten hele markedet for natriumgluconat
produceret verden over. Efter at være trængt ind på markedet i 1990 kom også ADM til at spille en
betydningsfuld rolle, indtil virksomheden trak sig ud af markedet i 1995. EØS-markedet for natrium-
gluconat havde en værdi på omkring 20 mio. EUR i 1995.

Ved fastsættelsen af bødebeløbene tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed og
eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. Hver enkelt virksomheds rolle blev vurderet
særskilt. Meddelelsen om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (samarbejdsmeddelelsen)
blev bragt i anvendelse.

Samtlige virksomheder ansås at have begået en meget alvorlig overtrædelse. Med henblik på beregningen
af bødens grundbeløb inden for denne kategori blev virksomhederne inddelt i to grupper alt efter deres
relative indflydelse på det berørte marked. Akzo og Avebe blev gjort fælles ansvarlige for den konkurren-
cebegrænsende adfærd, som deres datterselskab Glucona havde gjort sig skyldig i. Det grundbeløb, der
ville have dannet udgangspunkt for beregningen af den bøde, som Glucona ville være blevet pålagt, hvis
beslutningen havde været rettet til denne virksomhed, blev delt i to lige store dele, som hver især blev
benyttet som grundlag for beregningen af de to moderselskabers bøder.

¥4∂ Sagerne T-236/01, Tokai Carbon Co., T-239/01, SGL Carbon AG, T-244/01, Nippon Carbon Co. Ltd, T-245/01, Showa
Denko K.K., T-246/01, UCAR International Inc., T-251/01, SEC Corporation, og T-252/01, The Carbide Graphite Group
Inc.

¥5∂ Se også første del, nr. 48 ff.
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For at give bøderne en tilstrækkelig afskrækkende virkning blev grundbeløbet yderligere hævet for to af
virksomhedernes vedkommende med henvisning til deres meget store størrelse og dermed deres samlede
ressourcer.

Med undtagelse af ADM, der havde begået en overtrædelse af mellemlang varighed, havde alle de andre
kartelmedlemmer begået en overtrædelse af lang varighed (over fem år). Jungbunzlauers førende rolle i
kartellet blev betragtet som en skærpende omstændighed. Der blev ikke fundet formildende
omstændigheder i sagen.

Kommissionen indrømmede for første gang en bødenedsættelse i henhold til afsnit B i samarbejdsmed-
delelsen. Fujisawa fik således nedsat sin bøde med 80 % med den begrundelse, at den var den første til at
fremlægge afgørende beviser for kartellets eksistens, før Kommissionen havde truffet en formel
beslutning om at iværksætte en undersøgelse. Kommissionen reducerede ikke Fujisawas bøde med
100 %, således som den kunne have gjort i henhold til meddelelsens afsnit B, eftersom virksomheden
først havde henvendt sig til Kommissionen efter at have modtaget en begæring om oplysninger. Der blev
derfor taget hensyn til virksomhedens modvilje mod at træde spontant frem før indledningen af en
egentlig undersøgelse.

Med henvisning til afsnit D i samarbejdsmeddelelsen fik alle de øvrige parter også nedsat de bøder, de
ellers ville være blevet pålagt. Før Kommissionen havde vedtaget sin klagepunktsmeddelelse, havde
ADM, Glucona, Jungbunzlauer og Roquette nemlig forsynet den med oplysninger og dokumenter, der på
afgørende vis bidrog til at påvise kartellets eksistens. Desuden var der ingen af dem, der i nævneværdig
grad bestred de kendsgerninger, hvorpå Kommissionen byggede sin klagepunktsmeddelelse. Roquette og
ADM blev begge indrømmet en bødenedsættelse på 40 %. For så vidt angik Glucona (dvs. Akzo og
Avebe) og Jungbunzlauer, fandt Kommissionen, at deres samarbejde kun kunne berettige en bødened-
sættelse på 20 %.

Denne beslutning vidnede endnu en gang om Kommissionens vilje til at afsløre og straffe såkaldte
hardcore-karteller, der repræsenterer den værste form for overtrædelse af konkurrencereglerne.

Adskillige virksomheder appellerede beslutningen til Retten i Første Instans i Luxembourg.

Vitaminer (sag COMP/E-1/37.512) (6)

Den 21. november pålagde Kommissionen selskaberne F. Hoffmann-La Roche AG, BASF AG, Aventis
SA, Solvay Pharmaceuticals BV, Merck KGaA, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Eisai Co. Ltd og Takeda
Chemical Industries Ltd bøder på i alt 855,23 mio. EUR for deres deltagelse i otte særskilte markeds-
delings- og prisfastsættelseskarteller på markedet for forskellige vitaminer (vitaminerne A, E, B2, B5, C,
D3, betakaroten og karotinoider). Kartellerne havde et forskelligt antal deltagere og var af forskellig
varighed, om end de alle var aktive mellem september 1989 og februar 1999. Fem andre selskaber,
nemlig Lonza AG, Kongo Chemical Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Sumika Fine Chemicals Ltd
og Tanabe Saiyaku Co. Ltd, blev ikke pålagt bøder, fordi de karteller, de havde deltaget i (H-vitamin og
folinsyre), var blevet opløst mindst fem år før indledningen af Kommissionens undersøgelser. I henhold
til EU’s konkurrenceregler forældes sagerne i sådanne tilfælde. Forældelsesreglen fandt også anvendelse
på overtrædelserne vedrørende vitaminerne B1 og B6.

¥6∂ Se også første del, nr. 52 ff.
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De undersøgelser, som Kommissionen indledte i maj 1999, afslørede, at 13 europæiske og ikke-
europæiske selskaber havde deltaget i karteller, der tog sigte på at eliminere konkurrencen på markederne
for vitamin A, E, B1, B2, B5, B6, C og D3, biotin (H), folinsyre, betakaroten og karotinoider. Et særligt
træk ved dette kompleks af aftaler var den centrale rolle, som de to største vitaminproducenter,
Hoffmann-La Roche og BASF, havde spillet i praktisk taget alle kartellerne, mens de andre aktører kun
havde deltaget i aftaler om et begrænset antal vitaminprodukter.

Vitaminer spiller en meget vigtig rolle i menneskers og dyrs ernæring og har stor betydning for normal
vækst, normal udvikling og et godt helbred. De tilsættes både dyrefoderblandinger og fødevarer.
Vitaminer til farmaceutiske formål markedsføres som kosttilskud i tablet- eller kapselform. Inden for
kosmetikindustrien tilsættes de hud- og sundhedsplejeprodukter. Kommissionen skønner, at EØS-
markedet for de produkter, som var omfattet af beslutningen, havde en værdi på omkring 800 mio. EUR
i 1998. Heraf tegnede vitamin E og A sig i 1998 for henholdsvis ca. 250 mio. EUR og 150 mio. EUR.

Deltagerne i hvert af kartellerne fastsatte priser på de forskellige vitaminprodukter, fordelte salgskvoter,
aftalte og gennemførte prisforhøjelser og udsendte prismeddelelser i overensstemmelse med deres
aftaler. De etablerede også et system til overvågning og håndhævelse af deres aftaler og deltog i
regelmæssige møder for at implementere deres planer.

Grundet den kontinuitet og ensartethed, der kendetegnede de anvendte metoder, fandt Kommissionen det
bedst at behandle hele komplekset af aftaler om de forskellige vitaminer i en og samme procedure.
Kommissionens beslutning omfattede derfor adskillige overtrædelser.

Ved fastsættelsen af bøders størrelse tager Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed, dens
varighed, eventuelle formildende eller skærpende omstændigheder samt en virksomheds samarbejdsvilje.
Den tager desuden hensyn til en virksomheds markedsandel på det berørte produktmarked og
virksomhedens samlede størrelse. Den øvre grænse for enhver bøde er sat til 10 % af en virksomheds
samlede årsomsætning.

Kommissionen fandt, at hvert af kartellerne i denne sag udgjorde en meget grov overtrædelse af EU’s
konkurrenceregler. De fleste kartelmedlemmers overtrædelser var desuden af lang varighed, dvs. af mere
end fem års varighed.

De selskaber, som beslutningen var rettet til, samarbejdede med Kommissionen, således som beskrevet i
Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (7) (den såkaldte
samarbejdsmeddelelse), på forskellige stadier af undersøgelsen og i relation til forskellige af de vitamin-
produkter, som undersøgelsen omfattede. Samarbejdsmeddelelsen fik følgende indflydelse på beslutningen.

Aventis var det første selskab, der fremlagde afgørende bevismateriale angående et internationalt kartel,
der opererede på EØS-markederne for vitamin A og E, før Kommissionen var blevet bekendt med
kartellets eksistens. Selskabet blev indrømmet fuld bødefritagelse for sin deltagelse i kartellerne på
markederne for vitamin A og E.

Hoffmann-La Roche og BASF optrådte som initiativtagere til kartellerne eller spillede en afgørende rolle
i de ulovlige aktiviteter på markederne for vitamin A, E, B2, B5, C og D3, betakaroten og karotinoider.
Derfor opfyldte ingen af dem betingelse e) i afsnit B i samarbejdsmeddelelsen, og deres bøder kunne
derfor ikke reduceres efter reglerne i meddelelsens afsnit B eller C. Både Hoffmann-La Roche og BASF

¥7∂ EFT C 207 af 18.7.1996.
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blev dog i henhold til samarbejdsmeddelelsens afsnit D indrømmet en nedsættelse på 50 % af den bøde,
som de ellers ville være blevet pålagt, hvis de ikke havde samarbejdet om opklaringen af hvert af de
karteller, de havde deltaget i.

Før Kommissionen udsendte sin klagepunktsmeddelelse, havde Daiichi, Solvay, Takeda og Eisai forsynet
Kommissionen med oplysninger og dokumenter, herunder navnlig detaljerede regnskabsoplysninger, der
bidrog til at afklare vigtige aspekter af de overtrædelser, der var blevet begået på markederne for vitamin
B5 (Daiichi), D3 (Solvay), B2 og C (Takeda) og C (Eisai).

De forskellige dokumenter fra selskaberne indeholdt detaljerede oplysninger om kartellernes
organisation og struktur. Eisai afleverede imidlertid først disse oplysninger, efter at tre andre deltagere i
kartellet på markedet for C-vitamin (Roche, BASF og Takeda) havde afleveret detaljeret bevismateriale
om dette kartel. Daiichi, Solvay og Takeda blev indrømmet en bødenedsættelse på 35 %, mens Eisai blev
indrømmet en bødenedsættelse på 30 %.

Merck og Aventis, der deltog i kartellerne på markederne for henholdsvis vitamin C og vitamin D3,
begyndte først at samarbejde aktivt med Kommissionen, efter at de havde modtaget klagepunktsmed-
delelsen. Merck og Aventis blev indrømmet en bødenedsættelse på henholdsvis 15 og 10 %.

Bødepålæg fordelt på produktmarked (mio. EUR)

IR = ikke relevant.

Siden vedtagelsen af denne beslutning har BASF AG, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Sumitomo
Chemical Co. Ltd og Sumika Fine Chemicals Co. anlagt et annullationssøgsmål ved Retten i Første
Instans i Luxembourg (8).

Vit. A Vit. E Vit. B1 Vit. B2 Vit. B5 Vit. B6 Folin-
syre Vit. C Vit. D3 Vit. H Beta-

karoten
Karoti-
noider I alt

Roche 85,5 99,75 IR 42 54 IR IR 65,25 21 IR 48 46,5 462

BASF 46,17 89,78 IR 18,9 34,02 14,68 7,56 IR 43,2 41,85 296,16

Aventis 0 0 5,04 5,04

Lonza IR

Solvay Pharm. 9,1 9,1

Merck 9,24 IR 9,24

Daiichi 23,4 IR 23,4

Eisai 13,23 13,23

Kongo IR

Sumika IR

Sumitomo IR

Takeda IR 8,78 IR IR 28,28 37,06

Tanabe IR

I alt 131,67 202,76 69,68 111,42 117,45 42,7 91,2 88,35 855,23

¥8∂ Sagerne T-15/02, BASF AG, T-25/02, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, T-23/02, Sumitomo Chemical Co. Ltd, og T-24/02,
Sumika Fine Chemicals Co.
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Citronsyre (sag COMP/E-1/36.604) (9)

Den 5. december pålagde Kommissionen virksomhederne Archer Daniels Midland Co. (ADM), Cerestar
Bioproducts BV (Cerestar), Haarmann & Reimer Corp. (H&R), F. Hoffmann-La Roche AG og
Jungbunzlauer AG (JBL) bøder på i alt 135,22 mio. EUR for at have deltaget i et kartel om prisfast-
sættelse og opdeling af markedet for citronsyre, der er det mest anvendte syrlighedsregulerende middel
og konserveringsmiddel i verden.

Citronsyre anvendes hovedsageligt inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, men benyttes også i
rengøringsmidler og inden for lægemiddel- og kosmetikindustrien. I 1995 (det sidste år, hvor overtrædelsen
blev begået) repræsenterede EØS-markedet for citronsyre en værdi på omkring 320 mio. EUR.

Efter en grundig undersøgelse, der blev indledt i 1997, kunne Kommissionen fastslå, at de amerikanske
virksomheder ADM og H&R (sidstnævnte ejes i sidste instans af Bayer AG), den nederlandske
virksomhed Cerestar og de to schweiziske virksomheder Hoffmann-La Roche og JBL havde deltaget i et
verdensomspændende kartel mellem 1991 og 1995. Kartellets medlemmer delte markedet for citronsyre
mellem sig, fastsatte målpriser, aftalte prislister, aftalte af ophæve rabatter for alle andre end de fem
største aftagere og etablerede et maskineri til overvågning og håndhævelse af deres aftaler.

Kommissionen betegnede virksomhedernes adfærd som en meget alvorlig overtrædelse af konkurrence-
reglerne i EU og EØS, og den vedtog en beslutning om bødepålæg i henhold til EF-traktatens artikel 81,
stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1. Kartellets to førende medlemmer, Hoffmann-La Roche og
ADM, blev pålagt bøder på henholdsvis 63,5 og 39,69 mio. EUR. De øvrige kartelmedlemmer, dvs. JBL,
H&R og Cerestar, blev pålagt bøder på henholdsvis 17,64 mio., 14,22 mio. og 170 000 EUR.

Ved fastsættelsen af bødebeløbene tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed og
eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. Hver enkelt virksomheds rolle blev vurderet
særskilt. Meddelelsen om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (samarbejdsmeddelelsen)
blev bragt i anvendelse.

Virksomhederne blev inddelt i tre grupper alt efter deres relative betydning på det relevante marked. Tre
af virksomhederne blev pålagt et bødetillæg med henvisning til deres meget store størrelse (eller
størrelsen af den koncern, der ejer dem 100 %) og dermed deres samlede ressourcer.

Kartellet så sin begyndelse i marts 1991 og sluttede i maj 1995. I henhold til retningslinjerne for
beregningen af bøder havde ADM, H&R, Hoffmann-La Roche og JBL gjort sig skyldige i en
overtrædelse af mellemlang varighed (fire år), og det samme havde Cerestar (tre år). Bødernes respektive
grundbeløb blev derfor forhøjet.

Kommissionen modtog en del af bevismaterialet angående kartellet fra de implicerede virksomheder,
hvilket kan resultere i bødefritagelse eller bødenedsættelse.

Cerestar Bioproducts, der var den første virksomhed, der forsynede Kommissionen med afgørende
bevismateriale, fik sin bøde nedsat med 90 %. Alle de øvrige medlemmer af kartellet samarbejdede også
med Kommissionen og blev således også indrømmet bødenedsættelser.

¥9∂ Se også første del, nr. 56 ff.
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Siden vedtagelsen af denne beslutning har Jungbunzlauer AG og Archer Daniels Midland Co. anlagt et
annullationssøgsmål ved Retten i Første Instans (10).

Belgiske bryggerier (sag COMP/F-3/37.614) (11)

Den 5. december pålagde Kommissionen bryggerierne Interbrew, Danone, Alken-Maes, Haacht og
Martens bøder på i alt 91 mio. EUR for at have deltaget i karteller på det belgiske ølmarked mellem 1993
og 1998. Overtrædelserne omfattede markedsdeling, prisfastsættelse og informationsudveksling (12). I
løbet af 1999 aflagde Kommissionen uanmeldte kontrolbesøg hos Interbrew, Alken-Maes og den belgiske
bryggeriforening (CBB). Disse kontrolbesøg mundede ud i en undersøgelse, som viste, at der eksisterede
to særskilte karteller på det belgiske marked.

Det første kartel involverede Interbrew (der er langt det største bryggeri i Belgien med en markedsandel
på omkring 55 % og det næststørste bryggeri i verden) og Alken-Maes (det næststørste bryggeri i Belgien
med en markedsandel på omkring 15 %) samt sidstnævntes daværende moderselskab Danone. Dette
kartel gjorde sig skyldig i flere begrænsninger af konkurrencen på såvel udskænkningsmarkedet som
detailsalgsmarkedet.

Det andet kartel opererede på markedet for »private label«-øl, dvs. øl, som supermarkederne bestiller hos
bryggerierne, men sælger under eget navn. Interbrew, Alken-Maes, Haacht og Martens (der udelukkende
fremstiller »private label«-øl) deltog i dette andet kartel.

Virksomhederne fik pålagt følgende bøder:

— Interbrew: 46 487 000 EUR (13)

— Danone/Alken-Maes: 44 628 000 EUR (14)

— Haacht: 270 000 EUR

— Martens: 270 000 EUR.

1. Kartellet mellem Interbrew og Danone/Alken-Maes

Fra begyndelsen af 1993 til begyndelsen af 1998 deltog de to parter i mange forskellige kartelaktiviteter
på det belgiske ølmarked. Interbrew omtalte disse aktiviteter som »Université de Lille« eller »project
Green«. Kartellets medlemmer indgik en generel »fredspagt« og aftalte at begrænse deres investeringer
og reklamevirksomhed på udskænkningsmarkedet, at fordele kunderne på dette marked mellem sig, at
fastsætte priser for detailhandelen, at indføre en ny prisstruktur på udskænkningsmarkedet og
detailmarkedet samt at udveksle detaljerede månedlige oplysninger om salgsmængder inden for begge
sektorer.

¥10∂ Sagerne T-43/02, Jungbunzlauer AG, og T-59/02, Archer Daniels Midland Co.
¥11∂ Se også første del, nr. 58-60.
¥12∂ Se også pressemeddelelse IP/01/1739 af 5.12.2001.
¥13∂ 45 675 000 EUR for kartellet med Danone/Alken-Maes og 812 000 EUR for »private label«-kartellet.
¥14∂ 44 043 000 EUR for Danones og Alken-Maes’ deltagelse i kartellet med Interbrew og 585 000 EUR for Alken-Maes’

deltagelse i »private label«-kartellet.
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Et slående kendetegn ved dette kartel var, at bryggeriernes administrerede direktører og andre ledende
medarbejdere regelmæssigt mødtes for at iværksætte og kontrollere ovennævnte aktiviteter. Et andet
særligt kendetegn var, at Danone, der var Alken-Maes’ moderselskab på det pågældende tidspunkt, selv
deltog meget aktivt i kartellets virksomhed.

Kartellet startede med en prisfastsættelsesaftale gældende for detailhandelen og en aftale om at begrænse
deres kommercielle investeringer på udskænkningsmarkedet. Et internt Interbrew-notat fra foråret 1993
viste, at Interbrews og Danones topledelse allerede overvejede at indlede et tættere samarbejde. Interbrew
mente imidlertid, at Danone havde mest at vinde ved et sådant samarbejde, og bryggeriet nærede desuden
bekymringer med hensyn til samarbejdets forenelighed med konkurrencereglerne.

I maj 1994 blev kontakterne mellem de to virksomheder intensiveret efter en trussel fra Danone: Hvis
Interbrew ikke overlod 500 000 hl (svarende til omtrent 5 % af det belgiske marked) til Alken-Maes
inden for den belgiske detailsektor, ville Danone gøre livet meget vanskeligt for Interbrew-France.
Beviset for denne trussel stammer fra udtalelser fra tidligere repræsentanter for Interbrew og desuden fra
et internt dokument fundet hos Heineken under et kontrolbesøg foranlediget af en anden kartelunder-
søgelse.

Truslen førte i sidste ende til indgåelse af en gentlemanaftale mellem parterne i slutningen af 1994. De
forpligtede sig til generelt at respektere hinandens markedsstillinger. De indgik desuden aftaler om en
række andre ting, bl.a. om prisfastsættelse inden for detailhandelen, om opdeling af udskænknings-
markedet (i første omgang omfattende de klassiske udskænkningssteder, men derefter også
landsdækkende kunder (15)), om kommercielle investeringer og om en ny prisstruktur inden for begge
sektorer. I hele denne periode udvekslede parterne desuden månedlige oplysninger om deres
salgsmængder inden for begge sektorer.

I begyndelsen af 1998 kunne parterne konstatere, at de havde realiseret en stor del af deres målsætninger.

Kommissionen karakteriserede prisfastsættelses- og markedsdelingskartellet mellem Interbrew og
Danone/Alken-Maes som en meget alvorlig overtrædelse af EU’s konkurrenceregler. For en sådan
overtrædelse kan der påregnes bøder på mindst 20 mio. EUR. Skønt Interbrew og Danone begge er store
internationale virksomheder, var grundbeløbet for Interbrews bøde (fastsat på grundlag af overtrædelsens
grovhed) højere end det tilsvarende beløb for Danone, eftersom Interbrews andel af det belgiske
ølmarked var langt større end Danones. Begge grundbeløb blev forhøjet med næsten 50 % på grund af
overtrædelsens mellemlange varighed (fem år).

For Danone gjorde der sig to skærpende omstændigheder gældende, som førte til et yderligere bødetillæg
på 50 %.

For det første havde Danone (tidligere kaldet Boussois-Souchon-Neuvesel — BSN) allerede to gange
tidligere deltaget i en tilsvarende overtrædelse af konkurrencereglerne (i 1974 og 1984) (16). Det var
irrelevant, at disse overtrædelser berørte en helt anden sektor (planglas), eftersom det, der er afgørende,
er overtrædelsens art og den skyldige virksomheds identitet. Desuden konstaterede Kommissionen, at i
hele den periode, hvor BSN (senere Danone) havde begået disse overtrædelser, havde virksomheden haft
samme administrerende direktør, og nogle af de daværende ledende medarbejdere fra virksomhedens
planglasdivision var ansat i Danones detailhandelsdivision i den periode, hvor ølkartellet eksisterede.

¥15∂ Typiske eksempler på landsdækkende kunder er cateringselskaber, lufthavne og store biografkomplekser.
¥16∂ Se Kommissionens beslutninger af 15.5.1974 (EFT L 160 af 17.6.1974, s. 1) og 23.7.1984 (EFT L 212 af 8.8.1984, s. 13).
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Den anden skærpende omstændighed var den trussel, som Danone havde fremsat, og som førte til en
udvidelse af kartellets virksomhed.

Som en formildende omstændighed anerkendte Kommissionen, at Alken-Maes indstillede informations-
udvekslingen med Interbrew. For dette blev der indrømmet en bødenedsættelse på 10 %.

Begge parter samarbejdede i større eller mindre grad med Kommissionen ved at forsyne den med diverse
oplysninger. Interbrew udviste imidlertid større samarbejdsvilje end Danone/Alken-Maes. Interbrew blev
derfor indrømmet en bødenedsættelse på 30 %, mens Danone/Alken-Maes’ bøde blev nedsat med 10 %.

2. »Private label«-kartellet

Under efterforskningen af kartellet mellem Interbrew og Danone/Alken-Maes fortalte Interbrew
Kommissionen om en række møder om »private label«-ølmarkedet i Belgien i perioden fra oktober 1997
til juli 1998. På disse møder havde deltaget Interbrew selv, Alken-Maes, Haacht og Martens.

De pågældende møder tjente til at hindre en priskrig og til at fastholde den eksisterende kundefordeling.
Dette svarede til en samordnet praksis, jf. EF-traktatens artikel 81. Desuden enedes parterne om at
udveksle oplysninger om deres kunder inden for dette segment af ølmarkedet.

Det var Interbrew og Alken-Maes, der tog initiativ til de fire møder. Haacht og Martens spillede
imidlertid ikke blot en passiv rolle i den samordnede praksis. Begge deltog i samtlige møder og
udvekslede rent faktisk oplysninger om salgsmængder. Desuden havde Martens på et tidspunkt foreslået,
at man indbød de nederlandske »private label«-bryggerier til møderne.

Eftersom kartellet begrænsede sig til det lille »private label«-segment af ølmarkedet i Belgien (der
repræsenterer omkring 5 % af ølforbruget i Belgien), fandt Kommissionen, at parternes adfærd kun
udgjorde en alvorlig overtrædelse, for hvilken overtrædelse bødens grundbeløb kan fastsættes til et sted
mellem 1 og 20 mio. EUR. Kartellet var af kort varighed (ni måneder).

Det forhold, at Interbrew og Alken-Maes havde taget initiativ til møderne, blev betragtet som en
skærpende omstændighed, og deres bøder blev forhøjet med 30 %.

Samtlige parter samarbejdede med Kommissionen i denne sag. Det var endda Interbrew, der afslørede
kartellet, men trods dette kunne bryggeriet ikke indrømmes fuld bødefritagelse i henhold til
Kommissionens samarbejdsmeddelelse, da det var en af initiativtagerne til kartellet. For sit samarbejde
blev det dog indrømmet en bødenedsættelse på 50 %. De øvrige bryggerier fik til gengæld for deres
samarbejdsvilje nedsat deres bøder med 10 %.

Siden vedtagelsen af beslutningen har Danone og Haacht anlagt et annullationssøgsmål ved Retten i
Første Instans (17).

Luxembourgske bryggerier (sag COMP/F-3/37.800) (18)

Den 5. december pålagde Kommissionen tre luxembourgske bryggerier, nemlig Brasserie Nationale-
Bofferding, Brasserie de Wiltz og Brasserie Battin, bøder på i alt 448 000 EUR for deres deltagelse i et

¥17∂ Sagerne T-38/02, Groupe Danone, og T-48/02, Brouwerij Haacht.
¥18∂ Se også første del, nr. 61-62.
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kartel, hvor de indgik aftaler om opdeling af udskænkningsmarkedet i Luxembourg (19). Bryggerierne
aftalte at beskytte hinandens eksklusive leveringsaftaler med kunderne på dette marked og at begrænse
udenlandske bryggeriers indtrængen på markedet. Et fjerde kartelmedlem, Brasserie de Luxembourg
Mousel-Diekirch (et datterselskab af Interbrew), undgik en bøde, da det havde afsløret kartellet over for
Kommissionen.

En undersøgelse, som Kommissionen havde indledt i februar 2000, viste, at alle fire bryggerier på det
luxembourgske marked havde deltaget i et markedsopdelende kartel i årene mellem 1985 og 2000.

Kartellet bestod af en skriftlig aftale fra 1985, ifølge hvilken parterne forpligtede sig til ikke at levere øl
til hoteller, restauranter, caféer og ølgrossister, der var bundet til en anden part gennem en eksklusiv
leveringsaftale (den såkaldte ølbinding). Dette tilsagn dækkede også ølbindinger, der var ugyldige eller
uden retskraft, og leveringsordninger, hvor et bryggeri blot investerede i et udskænkningssted, men ikke
pålagde ejeren en eksklusiv leveringsaftale. Det betød, at tilsagnet om at respektere hinandens
ølbindinger var mere konkurrencebegrænsende end selve ølbindingerne. Tilsagnet tjente til at beskytte
hver enkelt parts kundekreds. Tilsagnet blev forstærket af et system med forhåndskonsultationer, der
forpligtede parterne til at spørge hinanden om forekomsten af en eventuel ølbinding, inden de begyndte at
levere til nye kunder. Parterne kunne pålægges bøder, hvis de ikke overholdt tilsagnet eller konsultations-
mekanismen.

Kartelaftalen indeholdt også bestemmelser, der tjente til at holde udenlandske bryggerier væk fra
udskænkningsmarkedet i Luxembourg. For det første var der en fælles forsvarsmekanisme, der indebar,
at parterne ville konsultere hinanden, i tilfælde af at et udenlandsk bryggeri forsøgte at indgå en
leveringsaftale med et udskænkningssted, som en af parterne havde en aftale med. En af parterne ville
derpå få fortrinsret til at forsøge at beholde udskænkningsstedet som kunde. Hvis det lykkedes denne part
at forhandle sig til rette med udskænkningsstedet, ville vedkommende være forpligtet til at yde den part,
der havde mistet udskænkningsstedet som kunde, kompensation i form af overdragelse af et tilsvarende
udskænkningssted. Andre bestemmelser gjorde det muligt at ekskludere et kartelmedlem, hvis det
samarbejdede med et udenlandsk bryggeri eller forhandlede dets øl.

Kartelaftalen blev indgået for et ubegrænset tidsrum, og der skulle gives et varsel på 12 måneder, hvis et
medlem ønskede at træde ud af aftalen. Ingen af parterne havde opsagt aftalen, før Interbrew,
moderselskabet for Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, afslørede kartellet over for
Kommissionen i februar 2000. Visse dele af aftalen var blevet håndhævet frem til 1998.

Kommissionen pålagde Brasserie Nationale-Bofferding en bøde på 400 000 EUR og Brasserie de Wiltz
og Brasserie Battin bøder på hver 24 000 EUR.

Kommissionen fandt, at der var tale om en såkaldt alvorlig overtrædelse. Skønt opdeling af markeder og
forsøg på at lægge hindringer i vejen for handelen mellem medlemsstater pr. definition udgør meget
alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne, var kartellet begrænset til det forholdsvis lille
luxembourgske udskænkningsmarked, og parternes aftale blev ikke håndhævet til fulde. Inden for denne
kategori blev bryggerierne inddelt i tre grupper alt efter deres salgsvolumen på det pågældende marked.

Overtrædelsen var af lang varighed (mere end 14 år). Det fik Kommissionen til at fordoble det bødebeløb,
den havde beregnet for overtrædelsens grovhed.

¥19∂ Se også pressemeddelelse IP/01/1740 af 5.12.2001.
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Som en formildende omstændighed anerkendte Kommissionen, at der herskede usikkerhed omkring
retsstillingen med hensyn til ølbindinger i Luxembourg på det tidspunkt, hvor kartelaftalen blev indgået,
og at det kunne have skabt tvivl hos parterne om, hvorvidt visse aspekter af deres gensidige tilsagn
udgjorde en overtrædelse. Dette førte til en bødenedsættelse på 20 %.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch blev fuldstændig fritaget for den store bøde, bryggeriet ellers
ville være blevet pålagt, fordi det forsynede Kommissionen med afgørende bevismateriale om kartellet,
før Kommissionen havde noget kendskab til det, og opfyldte alle de øvrige betingelser i afsnit B i
samarbejdsmeddelelsen.

Siden vedtagelsen af beslutningen har Brasserie Nationale, Brasserie de Wiltz og Brasserie Battin anlagt
et annullationssøgsmål ved Retten i Første Instans (20).

Zinkfosfat (sag COMP/E-1/37.027) (21)

Den 11. december pålagde Kommissionen seks producenter af zinkfosfat bøder på i alt 11,95 mio. EUR
for prisfastsættelse og opdeling af markedet for zinkfosfat. Zinkfosfat benyttes i stort omfang som et
korrosionshindrende mineralpigment i overfladebeskyttelsesmidler. Malingproducenter bruger det til at
fremstille korrosionshindrende industrimaling til bil-, fly- og skibsindustrien.

Efter en undersøgelse, der blev indledt i maj 1998, fastslog Kommissionen, at de britiske virksomheder
Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd og Trident Alloys Ltd, den tyske virksomhed
Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG, den franske virksomhed Société Nouvelle des Couleurs Zinciques
SA (SNCZ) og den norske virksomhed Waardals Kjemiske Fabrikker A/S havde deltaget i et europæisk
kartel i perioden fra 1994 til 1998, hvorigennem de fastsatte prisen på og delte markedet for zinkfosfat.

I den periode, hvor overtrædelsen fandt sted, udgjorde værdien af det årlige marked i EØS, dvs. de
15 medlemsstater plus Norge, Island og Liechtenstein, omkring 16 mio. EUR. De deltagende
virksomheder er alle af beskeden størrelse, men de tegnede sig for over 90 % af EØS-markedet for
zinkfosfat.

Ved beregningen af bøderne tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed samt
eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. Hver enkelt virksomheds rolle blev vurderet
særskilt. Meddelelsen om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (samarbejdsmeddelelsen)
blev bragt i anvendelse.

Samtlige kartelmedlemmer ansås at have begået en meget alvorlig overtrædelse. Inden for denne kategori
blev virksomhederne inddelt i to grupper alt efter deres relative betydning på det relevante marked.
Overtrædelsen var meget alvorlig, men Kommissionen tog hensyn til zinkfosfatmarkedets begrænsede
størrelse ved beregningen af bødernes grundbeløb.

Der var tale om et kartel af mellemlang varighed (1-5 år). Kommissionen kunne ikke udpege nogen leder
af kartellet, eftersom der var tale om et fælles initiativ, der var udsprunget af forskellige, forudgående
uformelle kontakter.

¥20∂ Sagerne T-49/02, Brasserie Nationale, T-50/02, Brasserie de Wiltz (Brasserie Jules Simon & Cie), og T-51/01, Brasserie
Battin.

¥21∂ Se også første del, nr. 63.
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Waardals henvendte sig til Kommissionen kort tid efter de uanmeldte kontrolbesøg. Virksomheden
samarbejdede til fulde med Kommissionen og afleverede en redegørelse om kartellet med bl.a. en liste
over kartellets møder mellem 1994 og 1998. Dette gjorde det muligt for Kommissionen at danne sig et
klarere billede af kartellets historie og mekanismer og at fortolke de dokumenter, den var i besiddelse af,
mere nøjagtigt. Waardals’ forklaringer satte Kommissionen i stand til at fremsætte meget detaljerede
begæringer om oplysninger til de øvrige kartelmedlemmer. Af disse grunde indrømmede Kommissionen
Waardals en bødenedsættelse på 50 %.

Trident begyndte at samarbejde med Kommissionen efter at have modtaget Kommissionens begæring om
oplysninger. Virksomheden afleverede efterfølgende en skriftlig erklæring med en detaljeret beskrivelse
af kartellet samt en række relevante dokumenter. Af disse grunde fik Trident nedsat sin bøde med 40 %.

Britannia, Heubach og SNCZ bestred ikke i nogen nævneværdig grad sagsfremstillingen i den
klagepunktsmeddelelse, de modtog i august 2000. Derfor blev de hver indrømmet en bødenedsættelse på
10 %. Det samme gjorde James Brown.

Denne beslutning var et nyt bevis på Kommissionens forstærkede kamp mod såkaldt hardcore-karteller.

Flere af virksomhederne appellerede beslutningen til Retten i Første Instans (22).

Bankgebyrer ved veksling af euroområdevalutaer — Tyskland 
(sag COMP/E-1/37.919) (23)

Den 11. december pålagde Kommissionen fem tyske banker en samlet bøde på 100,8 mio. EUR for at
have indgået en aftale om beregning af et gebyr på omkring 3 % ved køb og salg af eurosedler i løbet af
den treårige overgangsperiode, der begyndte den 1. januar 1999. Formålet med aftalen var at sikre
bankerne nye indtægter svarende til omkring 90 % af deres hidtidige indtægter fra det såkaldte spread
(dvs. forskellen mellem køber- og sælgerkurs) den 1. januar 1999.

Kommissionens undersøgelse, der blev indledt i 1999, viste, at flere tyske banker og en enkelt
nederlandsk bank havde deltaget i et møde i oktober 1997, hvor de indgik ovennævnte aftale.

For at få Kommissionen til at afslutte denne kartelsag tilbød flere af de banker, der havde deltaget i mødet
i oktober 1997, at sænke deres gebyrer for veksling af eurosedler betydeligt. Bankerne opgav dermed
deres hemmelige adfærd og genvandt deres frihed til at fastsætte deres priser individuelt.

I betragtning af de exceptionelle omstændigheder i denne sag (der vedrørte et marked, der helt ville
forsvinde den 1. januar 2001) og de øjeblikkelige og direkte fordele for forbrugerne besluttede
Kommissionen at afslutte sagen mod de banker, der havde tilbudt en acceptabel nedsættelse af deres
gebyrer.

Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG og Vereins- und Westbank AG afleverede ikke acceptable tilbud, hvorfor Kommissionen vedtog en
beslutning om at pålægge dem bøder.

¥22∂ Sagerne T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Ltd, T-52/02, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques, T-62/02,
Waardals, og T-64/02, Dr. Hans Heubach.

¥23∂ Se også første del, nr. 64 ff.
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Ved beregningen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed
i overensstemmelse med retningslinjerne om beregningen af bøder (24).

Da virkningerne af kartellet kun slog igennem i Tyskland og de nederlandske grænseregioner,
kategoriserede Kommissionen overtrædelsen som en alvorlig overtrædelse. Inden for denne kategori og
med henblik på beregningen af passende grundbeløb blev bankerne inddelt i to grupper alt efter deres
relative betydning på det relevante marked.

For at sikre, at bøderne fik en tilstrækkeligt afskrækkende virkning, blev grundbeløbet hævet for
Commerzbank AG’s, Dresdner Bank AG’s og Bayersiche Hypo- und Vereinsbank AG’s vedkommende,
således at det kom til at afspejle disse bankers meget store størrelse og dermed deres samlede ressourcer.

Der var ingen skærpende eller formildende omstændigheder i denne sag. Da ingen af bankerne
samarbejdede med Kommissionen om opklaringen af sagen, kunne bestemmelserne i samarbejdsmed-
delelsen heller ikke gøres gældende.

Siden vedtagelsen af denne beslutning har Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayersiche Hypo- und
Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank AG og Vereins- und Westbank AG anlagt et annullations-
søgsmål ved Retten i Første Instans.

Selvkopierende papir (sag COMP/E-1/36.212) (25)

Den 20. december pålagde Kommissionen ti producenter af selvkopierende papir bøder på i alt
313,69 mio. EUR for deres deltagelse i et prisfastsættelseskartel, der omfattede hele Europa.
Selvkopierende papir benyttes til mangfoldiggørelse af dokumenter og består af en papirbase, der
belægges med kemiske produkter. Kontorblanketter såsom følgesedler og bankoverførselsblanketter har
altid repræsenteret det største anvendelsesområde og tegnet sig for over 90 % af det samlede forbrug.
Selvkopierende papir sælges i ruller (80 %) og i ark (20 %). Markedet for selvkopierende papir i EU
havde en værdi på 850 mio. EUR i 1995 (overtrædelsens sidste år). Samme år blev den EØS-dækkende
produktionskapacitet for selvkopierende papir anslået til 1 010 000 t.

Efter en detaljeret undersøgelse opdagede Kommissionen, at følgende virksomheder i årene 1992 til
1995 havde deltaget i et europæisk kartel, der hovedsageligt tog sigte på at gennemføre samordnede
prisforhøjelser: Arjo Wiggins Appleton Ltd (AWA), Carrs Paper Ltd (begge fra Det Forenede Kongerige),
Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH (MHTP), Papierfabrik August Koehler AG, Zanders
Feinpapiere AG (alle tre fra Tyskland), Bolloré SA, Papeteries Mougeot SA (begge fra Frankrig),
Distribuidora Vizcaina de Papeles SL (Divipa), Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Torraspapel SA
(alle tre fra Spanien) og Sappi Limited (Sydafrika). Samtlige virksomheder med undtagelse af Carrs,
Divipa og Zicuñaga var medlemmer af AEMCP.

Ved beregningen af bøderne tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed. Med
henblik på fastsættelsen af bødens grundbeløb inden for kategorien af meget alvorlige overtrædelser blev
virksomhederne inddelt i fem grupper alt efter deres relative betydning på det relevante marked. Tre af
virksomhederne blev pålagt et bødetillæg med henvisning til deres store størrelse og deres samlede
ressourcer. Kartelmedlemmerne havde begået en overtrædelse af mellemlang varighed (1-5 år).

¥24∂ EFT C 9 af 14.1.1998, s. 3.
¥25∂ Se også første del, nr. 69-70.
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For AWA’s vedkommende blev virksomhedens førende rolle i overtrædelsen betragtet som en skærpende
omstændighed. AWA’s bøde blev derfor forhøjet med 50 % i overensstemmelse med Kommissionens
normale praksis. Der gjorde sig ingen formildende omstændigheder gældende i denne sag.

Sappi blev indrømmet fuld bødefritagelse i henhold til afsnit B i samarbejdsmeddelelsen. Det var tredje
gang, at Kommissionen indrømmede en sådan komplet bødefritagelse (efter Aventis SA i vitaminsagen
(vitamin A og E) og Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch i sagen om de luxembourgske
bryggerier). Nogle af de øvrige parter fik nedsat deres bøder i overensstemmelse med bestemmelserne i
afsnit D i samarbejdsmeddelelsen. Således nedsatte Kommissionen Mougeots bøde med 50 %, AWA’s
bøde med 35 % og Bollorés bøde med 20 %, fordi disse virksomheder havde forsynet Kommissionen
med oplysninger, der bidrog til at kaste lys over den pågældende ulovlige praksis, før Kommissionen
udsendte sin klagepunktsmeddelelse. Kommissionen nedsatte også de bøder, den pålagde Carrs, MHTP
og Zanders, med 10 %, da disse virksomheder ikke bestred de kendsgerninger, som Kommissionen havde
beskrevet i klagepunktsmeddelelsen.

AWA blev pålagt en bøde på 184,27 mio. EUR, hvilket er den største bøde, der nogensinde er blevet
pålagt en enkelt virksomhed for en enkelt overtrædelse.

Beslutningen faldt ved udgangen af et år præget af en stribe af kommissionsbeslutninger mod karteller
inden for forskellige sektorer. Det uventet store antal beslutninger viser på den ene side, at denne form
for hemmelig praksis (stadig) er meget udbredt, men at det på den anden side er lykkedes Kommissionen
at udnytte de midler, den råder over, til at afsløre og forfølge sådanne overtrædelser og pålægge effektive
sanktioner.

1.2. Vertikale aftaler

GlaxoWellcome (sag COMP/F-3/36.957) (26)

Den 8. maj besluttede Kommissionen at forbyde det dobbeltprissystem, som GlaxoWellcome (GW)
havde indført i Spanien for alle sine lægemidler (27). I henhold til punkt 4 i GW’s nye salgsbetingelser
skulle spanske grossister betale en højere pris for GW’s lægemidler, når de eksporterede dem til andre
medlemsstater, end når de videresolgte de samme lægemidler til forbrug på det indenlandske marked.
Systemet tjente med al tydelighed til at mindske parallelhandelen inden for det indre marked.
Kommissionen fandt, at det opdelte det fælles marked i nationale markeder og dermed stred mod et af
EU’s fremmeste mål, nemlig markedsintegrering. Det svækkede også priskonkurrencen i forbindelse
med GW’s lægemidler ved at umuliggøre eller i hvert fald vanskeliggøre eksporten af billige spanske
lægemidler til andre medlemsstater. Kommissionen mente ikke, at prissystemet opfyldte betingelserne
for en fritagelse efter traktatens artikel 81, stk. 3.

Sagen er vigtig, fordi den understreger, at Kommissionen er fast besluttet på at bekæmpe forhandlings-
systemer, der tjener til at opdele det indre marked i nationale markeder, selv inden for kraftigt regulerede
sektorer. Sagen er også af en hidtil ukendt karakter, idet det var første gang, at en virksomhed forsøgte at
retfærdiggøre begrænsningerne af parallelhandelen med økonomiske argumenter og argumenter baseret
på hensynet til forbrugernes velfærd. Kommissionen overvejede nøje disse argumenter, men fandt ingen
af dem overbevisende.

¥26∂ Se også første del, nr. 232 ff.
¥27∂ Se også pressemeddelelse IP/01/661 af 8.5.2001.
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Sagen begyndte i maj 1998, hvor GW Spain anmeldte sine nye salgsbetingelser til Kommissionen.
Kommissionen modtog efterfølgende klager fra en spansk grossist samt europæiske og spanske
sammenslutninger af grossister, som beskæftiger sig med parallelhandel med lægemidler.

Kommissionen karakteriserede GW’s system som et system, der havde til formål at begrænse
konkurrencen, fordi det tjente til at hindre parallelhandel og i mange tilfælde kunne sidestilles med et
eksportforbud. Kommissionen undersøgte imidlertid også følgerne af GW’s system for at finde frem til
de situationer, hvor systemet gjorde eksporten umulig eller i hvert fald meget vanskeligere. Med
udgangspunkt i Domstolens retspraksis indtog den det standpunkt, at aftaler, der lagde hindringer i vejen
for parallelhandel inden for den pågældende sektor, ikke a priori var undtaget fra konkurrencereglerne.
Under alle omstændigheder skyldtes den betydelige eksport af GW-lægemidler fra Spanien til Det
Forenede Kongerige efter alt at dømme først og fremmest apprecieringen af det britiske pund og ikke-
divergerende prissætningsregler medlemsstaterne imellem (f.eks. mellem Spanien og Det Forenede
Kongerige). Valutakurssvingninger er aldrig blevet accepteret som en begrundelse for begrænsninger af
parallelhandelen.

Selv om Kommissionen fandt, at der i denne sag var tale om en praksis, der havde til formål at begrænse
konkurrencen, godtager den princippet om, at der ikke findes konkurrencebegrænsende praksis, der i det
mindste ikke i teorien kan fritages (28). Kommissionen granskede derfor nøje de økonomiske argumenter,
som GW havde fremført for at retfærdiggøre de nye salgsbetingelser. Efter Kommissionens opfattelse
havde GW ikke påvist en årsagssammenhæng mellem parallelhandelen og eventuelle tab (tabt overskud)
på virksomhedens FoU-budget. Kommissionen kunne heller ikke finde noget belæg for GW’s påstand
om, at parallelhandelen havde forsinket markedsføringen af virksomhedens lægemidler på lavprismar-
kederne. Hvad fordelene for forbrugerne angik, bemærkede Kommissionen, at det er den anmeldende
part, der skal vise, at eventuelle konkurrencebegrænsninger, der følger af en aftale, opfylder
betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3. Det er ikke Kommissionens opgave at bevise, at dens indgreb
mod en konkurrencebegrænsning forøger forbrugernes velfærd. Ikke desto mindre konstaterede
Kommissionen, at forbrugerne kunne have direkte fordel af parallelhandel, hvis de er med til at betale for
de lægemidler, de køber, og hvis parallelhandelen giver de nationale sygesikringssystemer mulighed for
at opnå besparelser til gavn for deres medlemmer.

Volkswagen AG (sag COMP/F-2/36.693) (29)

Kommissionen vedtog en beslutning (30) om at pålægge Volkswagen AG, der er Tysklands og Europas
største bilfabrikant, en bøde på 30,96 mio. EUR for i 1996 og 1997 at have instrueret sine forhandlere i
Tyskland om at udvise »prisdisciplin« ved salg af den nye VW Passat og således ikke sælge den pågældende
model til priser, der lå nævneværdigt under den vejledende listepris. Dette var den tredje af en række sager
angående forhandling af motorkøretøjer. I modsætning til de to forudgående sager (31) og beslutningen mod
DaimlerChrysler (32) vedrørte denne anden beslutning mod Volkswagen ikke foranstaltninger, der direkte
hindrede reeksport af nye biler. Sagen skal imidlertid også ses i sammenhæng med kontrollen med

¥28∂ Sag T-17/93, Matra Hachette mod Kommissionen, Sml. 1994 II, s. 595.
¥29∂ Se også første del, nr. 183.
¥30∂ Kommissionens beslutning af 29.6.2001 (EFT L 262 af 2.10.2001). Pressemeddelelse IP/01/760 af 30.5.2001.
¥31∂ Kommissionens beslutning af 28.1.1998 (EFT L 124 af 25.4.1998) mod Volkswagen AG, der i det store og hele blev

stadfæstet af Retten i Første Instans i dennes dom af 6. juli 2000. Volkswagen appellerede denne dom til Domstolen i
september 2000; der er endnu ikke afsagt dom i sagen. Kommissionens beslutning af 20. september 2000 (EFT L 59 af
28.2.2001) mod Opel Nederland/General Motors Nederland. Virksomhederne appellerede denne beslutning til Retten i
Første Instans i december 2000.

¥32∂ Kommissionens beslutning af 10.10.2001 (endnu ikke offentliggjort) mod DaimlerChrysler AG (se nedenfor).
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overholdelsen af den relevante gruppefritagelsesforordning nr. 1475/95 om salgs- og serviceaftaler
vedrørende motorkøretøjer (33).

Kommissionen havde opdaget, at Volkswagen havde udsendt tre rundskrivelser i 1996 og 1997 med en
henstilling til virksomhedens tyske forhandlere om ikke at yde deres kunder rabat ved salg af den på det
tidspunkt nye VW Passat-model eller i det mindste begrænse sådanne rabatter. Forud for dette skridt var
Volkswagen blevet opmærksom på, at en række forhandlere havde solgt denne nye model med store
rabatter. Virksomheden udsendte også individuelle breve til bestemte forhandlere, hvori de blev advaret
om ikke at tilbyde store rabatter og blev truet med gengældelsesaktioner (eksempelvis i form af opsigelse
af deres forhandleraftale, hvis de ikke efterlevede Volkswagens instrukser).

Forsøg på at begrænse rabatter tjener til at fastsætte detailhandelspriser og udgør en særligt alvorlig
konkurrencebegrænsning. Sådanne foranstaltninger er i strid med traktatens artikel 81, stk. 1, der
forbyder prisfastsættelsesforanstaltninger, og de er uforenelige med den gruppefritagelsesforordning, der
gælder for salg af motorkøretøjer. Dette var Kommissionens første beslutning vedrørende bindende
videresalgspriser inden for bilbranchen, og den bekræfter den stramme politik, som Kommissionen fører
for at bekæmpe prisfastsættelse og dermed vertikale begrænsninger.

Forhandleraftalerne inden for bilbranchen opererer normalt med vejledende listepriser på nye biler. Med
de pågældende rundskrivelser og individuelle breve instruerede Volkswagen sine forhandlere om at
betragte de vejledende priser som værende i bund og grund bindende og om ikke at yde deres kunder
rabat eller kun en begrænset rabat ved salg af den nye VW Passat, der er en meget populær model i
Tyskland og inden for det relevante markedssegment. Foranstaltningerne havde til formål at begrænse
priskonkurrencen mellem Volkswagens forhandlere, idet de var rettet mod et centralt konkurrencemiddel,
nemlig muligheden for at yde rabatter. Eftersom bilforhandlere normalt tilbyder deres kunder rabat, kan
Volkswagens instrukser ses som et forsøg på at tvinge forhandlerne til at fravige deres normale
salgspraksis.

Med henblik på beregningen af bødens størrelse fandt Kommissionen, at foranstaltningerne, der tog
sigte på at fastholde detailpriser, udgjorde et kraftigt indgreb i konkurrencen og derfor var at
betragte som en meget alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. Overtrædelsen tog sin begyndelse
den 26. september 1996, der var datoen for den første rundskrivelse til forhandlerne, og den stod på indtil
den 6. september 1999, hvor Volkswagen udsendte en ny rundskrivelse for at fortælle de tyske
forhandlerne, at instrukserne og advarslerne i de tre forudgående rundskrivelser nu var ophævet, og at de
ikke havde grund til at frygte gengældelsesaktioner. Overtrædelsen stod derfor på i næsten tre år.

Foranstaltningerne tjente til at fastholde et kunstigt højt prisniveau for den nye VW Passat-model på det
tyske marked, som tegner sig for en stor andel af det samlede bilsalg i EU. Skønt overtrædelsen kun
vedrørte en enkelt model (i to versioner) fra Volkswagens produktudbud, tegner denne populære model
sig for en stor del af bilsalget inden for et segment, hvor efterspørgslen i Tyskland er stor. Rundskri-
velserne var rettet mod hele det tyske VW-forhandlernet og vedrørte dermed det samlede salg af
VW Passat i Tyskland. Foranstaltningerne havde med al sandsynlighed også konsekvenser for forbrugere
fra andre medlemsstater.

Alle disse forhold taget i betragtning blev overtrædelsen betegnet som en alvorlig overtrædelse. Ved
beregningen af bødens størrelse blev der som en blandt to skærpende omstændigheder også taget hensyn

¥33∂ Den 15. november 2000 vedtog Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten, der udgør et
vigtigt grundlag for forberedelsen af de fremtidige regler for salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, findes på
GD for Konkurrences websted: http://europa.eu.int/comm/competition/car



192  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2001

til, at to af de tre rundskrivelser og flere af de individuelle breve ikke blot indeholdt instrukser om at
udvise prisdisciplin, men også formaninger, advarsler og trusler om retslige foranstaltninger mod
forhandlere, der ikke overholdt instrukserne. Der blev desuden taget hensyn til, at den dag, hvor den
første rundskrivelse blev udsendt, havde Volkswagens salgschef i Tyskland anmodet forhandlerne om at
forsyne ham med oplysninger om alle forhandlere, der ikke udviste prisdisciplin, hvorved der blev
etableret en indirekte form for overvågning, der forøgede det pres, som forhandlerne allerede blev udsat
for som direkte følge af rundskrivelsen.

Volkswagen appellerede beslutningen til Retten i Første Instans i september 2001.

DaimlerChrysler (sag COMP/F-2/36.264) (34)

Kommissionen besluttede den 10. oktober (35) at pålægge DaimlerChrysler AG en bøde på 71,825 mio.
EUR for overtrædelse af EU’s konkurrenceregler i forbindelse med salg af biler. Beslutningen vedrørte
foranstaltninger truffet af DaimlerChrysler AG for at hindre parallelhandel med biler og begrænse
konkurrencen inden for leasing og salg af motorkøretøjer. Der var tale om den fjerde beslutning vedtaget
af Kommissionen for at pålægge en bilfabrikant, der ikke overholder EU’s konkurrenceregler, en
bøde (36).

Kommissionen påviste tre forskellige former for overtrædelser af traktatens artikel 81. Den første bestod
i foranstaltninger, som DaimlerChrysler havde truffet for at lægge hindringer i vejen for parallelhandel.
Virksomheden havde givet de tyske forhandlere af Mercedes-personbiler, hvoraf ca. halvdelen har status
som agenter, instruks om ikke at sælge biler uden for deres respektive salgsområder. Det var navnlig sket
i form af rundskrivelser. Endvidere havde DaimlerChrysler pålagt sine forhandlere at stille krav til
udenlandske kunder om at indbetale et depositum på 15 % til DaimlerChrysler ved bestilling af en bil i
Tyskland. Dette gjaldt ikke tyske kunder, selv om de kunne udgøre samme risiko ved f.eks. ikke at være
kendt af sælgeren, ved at bestille en bil med særlige specifikationer eller ved at bo langt borte.

Begrundelsen for, at artikel 81 kunne bringes i anvendelse på begrænsningerne aftalt mellem Daimler-
Chrysler og virksomhedens tyske agenter, var, at disse agenter påtager sig betydelige kommercielle risici
i forbindelse med deres virksomhed. Ifølge EU’s konkurrencelovgivning skal de derfor behandles som
forhandlere (37).

Den næste overtrædelse bestod i, at DaimlerChrysler i Tyskland og Spanien begrænsede Mercedes-
agenternes eller -forhandlernes salg af biler til selvstændige leasingfirmaer, der endnu ikke havde fundet
kunder til de pågældende biler. Dermed begrænsede DaimlerChrysler konkurrencen mellem sine egne
leasingfirmaer og selvstændige leasingfirmaer, fordi sidstnævnte ikke kunne lagerføre biler eller opnå
rabatter på samme måde som andre indehavere af en bilflåde. De selvstændige leasingfirmaer kunne

¥34∂ Se også første del, nr. 184.
¥35∂ Se også pressemeddelelse IP/01/1394 af 10.10.2001 (beslutningen er endnu ikke offentliggjort).
¥36∂ Kommissionens beslutning af 28.1.1998, Volkswagen AG (EFT L 124 af 25.4.1998, s. 60); Kommissionens beslutning af

20.9.2000, Opel Nederland BV/General Motors Nederland BV (EFT L 59 af 28.2.2001, s. 1); Kommissionens beslutning
af 29.6.2001, Volkswagen AG (EFT L 262 af 2.10.2001, s. 14).

¥37∂ Dette resultat bygger på Domstolens retspraksis. Det er også foreneligt med Kommissionens retningslinjer for vertikale
begrænsninger (EFT C 291 af 13.10.2000, s. 1). Det eneste relevante kriterium, der ifølge disse retningslinjer kan benyttes
til at afgøre, om artikel 81, stk. 1, finder anvendelse på handelsrepræsentanters virksomhed, har at gøre med, om agenten
bærer en risiko i forbindelse med sit salg af varer og tjenesteydelser. I den her omhandlede sag blev de rabatter, som
agenterne ydede, trukket fra deres provision, de var ansvarlige for eventuelle transportskader, og de skulle selv betale
transportomkostningerne. De købte også deres prøvebiler (en betydelig del af det samlede antal solgte biler) og
finansierede selv deres reservedelslager.
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således ikke tilbyde deres kunder sådanne gunstige vilkår med hensyn til navnlig priser og disponible
biler. Det er vigtigt at bemærke, at salget til leasingfirmaer tegner sig for en væsentlig del af det samlede
salg af Mercedes-biler. Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 om salgs- og serviceaftaler
vedrørende motorkøretøjer (38) fastsætter klart, at leasingfirmaer skal behandles på samme måde som
endelige forbrugere, til hvem forhandlerne frit kan sælge nye biler, så længe leasingaftalen ikke
indeholder bestemmelser om overgang af ejendomsretten til motorkøretøjet eller mulighed for køb inden
kontraktens udløb.

Endelig havde DaimlerChrysler deltaget i en prisaftale i Belgien med det formål at begrænse de rabatter,
som Mercedes’ datterselskab i Belgien og andre belgiske Mercedes-forhandlere ydede deres kunder. En
person, der ville udgive sig for at være kunde, ville undersøge forhandlernes salgspolitik, og Daimler-
Chrysler aftalte med sine forhandlere, at den ville håndhæve prisaftalen ved at begrænse leveringen til
forhandlere, der ydede større rabatter end de aftalte 3 %. Denne praksis var at betragte som påtvingelse af
bindende videresalgspriser, som Kommissionen allerede var grebet ind over for i sin beslutning af
29. juni 2001 i sagen mod Volkswagen.

De foranstaltninger, som DaimlerChrysler havde truffet, udgjorde en overtrædelse af traktatens
artikel 81, stk. 1, der forbyder alle aftaler mellem virksomheder, der kan påvirke handelen mellem
medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden
for fællesmarkedet. Endvidere forbyder forordning (EF) nr. 1475/95 bilfabrikanterne og deres importører
direkte eller indirekte at begrænse de endelige forbrugeres frihed til at købe nye motorkøretøjer i en
medlemsstat efter eget valg. Den sikrer derfor, at europæiske kunder kan vælge at købe deres bil i det
land, hvor det er mest fordelagtigt for dem. Forordningen fastsætter endvidere, at forhandlernes frihed til
at fastsætte priser og rabatter ved videresalg til endelige forbrugere ikke må begrænses. Det betyder, at
salgspriser og salgsbetingelser ikke må fastsættes af fabrikanten. De skal fastsættes af den enkelte
forhandler.

Ved beregningen af en bødes størrelse tages der hensyn til overtrædelsens grovhed (og virksomhedens
stilling på det relevante marked) og dens varighed. I overensstemmelse med Kommissionens
retningslinjer for beregningen af bøder (39) skal bøden også have en tilstrækkelig afskrækkende virkning.

Den første overtrædelse blev betragtet som en meget alvorlig og langvarig overtrædelse, idet den var til
direkte fare for et velfungerende indre marked, der blev opdelt i nationale markeder. Begrænsningerne på
salget af biler til leasingfirmaer blev klassificeret som en alvorlig begrænsning af mellemlang varighed.
Endelig blev påtvingelsen af bindende videresalgspriser, der pr. definition udgør en meget alvorlig
overtrædelse, også betragtet som en alvorlig overtrædelse som følge af de særlige omstændigheder i sagen.
Denne bedømmelse ligger på linje med bedømmelsen i Kommissionens beslutning af 29. juni 2001 i sagen
mod Volkswagen AG. I DaimlerChrysler-sagen var denne overtrædelse af mellemlang varighed.

¥38∂ EFT L 145 af 29.6.1995, s. 25. Forordningen udløb den 30. september 2002. Kommissionen vedtog en evalueringsrapport
om anvendelsen af denne forordning den 15. november 2000. Rapporten findes på GD for Konkurrences websted:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/eval_reg_1475_95/report/

¥39∂ EFT C 9 af 14.1.1998, s. 3.
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1.3. Misbrug af dominerende stilling

Deutsche Post AG I (sag COMP/35.141) (40)

Den 20. marts afsluttede Kommissionen sin undersøgelse i sagen vedrørende Deutsche Post AG og
vedtog en beslutning, hvori den fastslog, at Deutsche Post havde misbrugt sin dominerende stilling ved at
tilbyde loyalitetsrabatter og føre en underbudspolitik på markedet for erhvervspakketjenester (se også
første del, nr. 77 og 108 ff.).

Duales System Deutschland (sag COMP/34.493) (41)

Kommissionen vedtog to beslutninger, hvori den fastsatte de betingelser, der er nødvendige for at skabe
konkurrence på markedet for indsamling og nyttiggørelse af brugt salgsemballage i Tyskland. I denne sag
blev der den 20. april (42) vedtaget en beslutning om, at Duales System Deutschland (DSD) havde
misbrugt sin dominerende stilling ved at have indsat en særlig bestemmelse om afgiftsbetaling i sin
varemærkeaftale.

DSD er p.t. det eneste selskab i Tyskland, der driver en landsdækkende ordning for tilbagetagning af
emballage. DSD står ikke selv for indsamlingen, men har overladt denne opgave til lokale virksomheder,
med hvilke DSD har indgået serviceaftaler. Når først materialet er blevet indsamlet og sorteret, sender
indsamlingsvirksomheden det enten direkte videre til et genbrugsanlæg, eller den overdrager materialet
til såkaldte »garantiselskaber«, som har garanteret DSD, at de vil nyttiggøre den brugte emballage. DSD
finansieres via afgifter betalt af producenter og detailhandlende, der er retligt forpligtet til at tage
salgsemballage tilbage. De indgår en varemærkeaftale med DSD, der giver dem ret til at anvende »Der
Grüne Punkt«-logoet på deres emballage og garanterer dem, at der er etableret en indsamlings- og
nyttiggørelsesordning, som fritager dem for tilbagetagningspligten.

Kommissionen identificerede tre relevante markeder i denne sag. Det første marked, som DSD optræder
på, er et meget bredt defineret marked for organisering af tilbagetagning og nyttiggørelse af brugt
salgsemballage indsamlet hos de endelige forbrugere. Selv på et marked defineret så bredt har DSD en
markedsandel, der ligger et godt stykke over 80 %. Det andet relevante marked er markedet for
indsamling og sortering af husholdningernes emballageaffald. Dette marked er et særskilt marked i
forhold til markedet for bortskaffelse af traditionel husholdningsaffald og markedet for indsamling af
affald fra industrivirksomheder og andre store erhvervsvirksomheder. Det tredje relevante marked er
markedet for nyttiggørelsestjenester og returråvarer.

I sin beslutning tog Kommissionen afstand fra varemærkeaftalens licensafgiftsbestemmelser, der
forpligter licenstageren til at betale en afgift for al salgsemballage, der bringes på markedet i Tyskland
med Der Grüne Punkt-logoet, uanset om DSD reelt leverer sin fritagelsestjeneste eller ej. I visse
specifikke situationer tilgodeser dette kontraktlige arrangement ikke det grundlæggende princip om
»ingen ydelse, ingen afgift«. Der vil altid optræde misbrug, når en virksomhed, der er forpligtet til at
tilbagetage emballage, kun gør brug af DSD’s fritagelsestjeneste for så vidt angår en del af sin salgsem-
ballage eller slet ikke gør brug af DSD’s fritagelsestjeneste i Tyskland, alt imens den deltager i en
ordning, der anvender Der Grüne Punkt-logoet i andre medlemsstater.

¥40∂ Også omtalt som UPS/Deutsche Post (EFT L 125 af 5.5.2001, s. 27).
¥41∂ Se også første del, nr. 79.
¥42∂ EFT L 166 af 21.6.2001, s. 1.
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I disse tilfælde vil licenstageren i henhold til varemærkeaftalen være forpligtet til at betale en afgift for
benyttelse af Der Grüne Punkt-logoet på al salgsemballage, der bærer det pågældende logo, også selv om
DSD kun leverer en ufuldstændig ydelse eller slet ikke leverer nogen ydelse overhovedet. Dermed vil
licenstageren komme til at betale to gange (til såvel konkurrenten som DSD) eller se sig nødsaget til at
etablere to forskellige emballage- og distributionslinjer (til emballage med og uden Der Grüne Punkt).
Dermed udsætter DSD de virksomheder, der kun gør brug af fritagelsestjenesten for en del af deres
salgsemballages vedkommende, eller som slet ikke gør brug af denne ydelse i Tyskland, men deltager i
en tilsvarende ordning i en anden medlemsstat, for urimelige priser og forretningsbetingelser.

I juli 2001 appellerede DSD Kommissionens beslutning til Retten i Første Instans. Ved kendelse afsagt
den 15. november 2001 afviste Rettens præsident at udsætte gennemførelsen af Kommissionens
beslutning (43).

Michelin (sag COMP/E-2/36.041) (44)

Den 20. juni vedtog Kommissionen en beslutning, hvori den fastslog, at Manufacture Française de
Pneumatiques Michelin havde misbrugt sin dominerende stilling på de franske markeder for nye udskift-
ningsdæk og vulkaniserede dæk til lastbiler (45). Michelin indtager en klart dominerende stilling på disse
to markeder (med en markedsandel på over 50 % på markedet for nye udskiftningsdæk til lastbiler og en
endnu større markedsandel på markedet for vulkaniserede dæk). De to markeder er i geografisk
henseende klart afgrænset til Frankrig. Eftersom markedet for vulkaniserede dæk er et tjenestemarked, og
tjenester ikke kan lagerføres, er der pr. definition tale om et lokalt marked, der allerhøjest kan have
national udstrækning. Med hensyn til det geografiske marked for nye udskiftningsdæk drejede det sig i
denne sag om at vurdere forhandlernes reelle muligheder for at lade sig forsyne fra kilder uden for det
nationale område. Kommissionen har imidlertid kunnet konstatere, at de store fabrikanter organiserer
distributionen og afsætningen af deres dæk på nationalt plan, hvilket fik Domstolen til i NBIM-sagen (46)
fra 1983 at fastslå, at dækmarkedet er et nationalt marked.

I beslutningen fastslog Kommissionen, at Michelin havde etableret et komplekst system med kvantums-
rabatter, bonusser og andre forretningsvilkår, der på ulovlig vis bandt forhandlerne til Michelin og
afskærmede det franske marked for andre dækfabrikanter. Michelins forretningspolitik over for de
specialiserede forhandlere bestod i den omhandlede periode af tre elementer, nemlig »Conditions
générales de Prix France aux Revendeurs Professionnels« (Michelins almindelige prisvilkår over for
forhandlerne i Frankrig), »Convention pour le Rendement Optimum des Pneumatiques Poids Lourd
Michelin« (den såkaldte »PRO-aftale« om optimering af resultaterne inden for salget af lastbildæk) og
»Convention de Coopération Professionnelle et d’Assistance Service« (også kaldet »Club des amis
Michelin«, en særlig Michelin-forhandlerklub), og tjente objektivt set til at gøre forhandlerne afhængige
af Michelin og dermed forhindre dem i frit at vælge deres leverandører. Sådanne former for praksis er
forbudt i henhold til traktatens artikel 82. Michelin gjorde sig skyldig i denne overtrædelse af konkurren-
cereglerne fra 1990 til 1998. Der var i øvrigt tale om en gentagelse. De fleste af de klagepunkter, som
Kommissionen meddelte Michelin i denne sag, vedrørte forhold, som Domstolen allerede havde fordømt
i 1983 (herunder især den særlige indkøbsbonus »prime de progrès«, som var den praksis, Domstolen
skred direkte ind over for). Michelin blev pålagt en bøde på 19,76 mio. EUR, og ved beregningen heraf
blev der taget hensyn til overtrædelsens særlige karakter, dens meget lange varighed på ni år, det forhold,
at der var tale om en gentagelse, samt visse formildende omstændigheder bestående i, at Michelin bragte

¥43∂ Sag T-151/01 R.
¥44∂ Se også første del, nr. 80.
¥45∂ EFT L 143 af 31.5.2002, s. 1.
¥46∂ NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin (sag 322/81, Sml. 1983, s. 3461).
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overtrædelsen til ophør uden at være absolut sikker på, at Kommissionen ville pålægge virksomheden en
bøde (grundet den manglende afklaring af spørgsmålet om virksomhedens dominerende stilling), og at
Kommissionen i øvrigt altid finder det rimeligt at yde virksomheder, som har forset sig mod konkurren-
cereglerne, passende kompensation for deres samarbejdsvilje (hvilket Michelin da også fik at vide under
undersøgelsen).

Michelin har appelleret beslutningen til Retten i Første Instans.

IMS Health (sag COMP/38.044) (47)

Den 3. juli vedtog Kommissionen en beslutning om foreløbige forholdsregler (48) i henhold til traktatens
artikel 82, som pålagde det amerikanske selskab IMS, der indtager en dominerende stilling på det tyske
marked for indsamling af regionale data om salget af lægemidler, at meddele de andre virksomheder på
markedet, dvs. NDC Health (49) og AzyX (50), licens på den ophavsretligt beskyttede blokstruktur, der
benyttes til at præsentere sådanne data. Kommissionen fandt, at kun sådanne forholdsregler kunne bringe
en ende på IMS’ ulovlige adfærd og hindre de to andre virksomheder i at lide alvorlig og uoprettelig
skade.

Medicinalfirmaerne benytter regionale salgsrapporter til at udvikle og gennemføre incitamentsordninger
for deres lægemiddelkonsulenter og til f.eks. at holde øje med, hvordan deres produkter klarer sig på
markedet. En blokstruktur består i en segmentering af et land i praktiske regioner med henblik på
opgørelse af salgsdata og benyttes, fordi databeskyttelsesreglerne forbyder udveksling af oplysninger om
individuelle apoteker. Man har anvendt blokstrukturer i Tyskland siden begyndelsen af 1970’erne, og
hver gang, der dannes en ny struktur, følger hele medicinalindustrien med. 1860-blokstrukturen er
medicinalindustriens nuværende standard.

I maj 2000 anlagde IMS sag mod PI (der senere blev overtaget af NDC) for krænkelse af IMS’ ophavsret
til 1860-strukturen. Sagen resulterede i, at retten forbød NDC at benytte denne struktur eller afledninger
heraf. Efter at IMS havde afvist NDC’s anmodning om licens på denne struktur, indgav NDC klage til
Kommissionen. NDC hævdede, at afvisningen var i strid med artikel 82, og selskabet fremsatte en
begæring om foreløbige forholdsregler med det formål at påbyde IMS at meddele licens på 1860-
strukturen.

Med udgangspunkt i en konstatering af, at IMS havde ophavsret til strukturen, fandt Kommissionen, at
IMS’ afvisning af at meddele licens på denne ophavsret var i strid med artikel 82. Det fremgår klart af
Domstolens og Retten i Første Instans’ retspraksis (51), at udøvelsen (i modsætning til forekomsten) af
intellektuelle ejendomsrettigheder er underkastet EU’s konkurrenceregler.

Kommissionen fandt for det første, at IMS’ afvisning af at meddele licens på 1860-strukturen
sandsynligvis ville eliminere al konkurrence på det relevante marked. Virksomheder, der ønskede at
udbyde regionale salgsdatatjenester i Tyskland, havde ingen realistiske muligheder for i stedet for 1860-
strukturen at benytte en anden struktur, der ikke ville krænke IMS’ ophavsret. Denne konklusion byggede

¥47∂ IMS Health står for Intercontinental Marketing Services Health Inc. Sagen omtales også som NDC Health/IMS Health. Se
også første del, nr. 81.

¥48∂ EFT L 59 af 28.2.2002.
¥49∂ National Data Corporation Health Information Services.
¥50∂ AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services.
¥51∂ Særlig sagerne Magill (C-76, C-77 og C-91/89 R, RTE mfl. mod Kommissionen, Sml. 1989 I, s. 114), Ladbroke (T-504/93,

Sml. 1997 II, s. 923) og Bronner (C-7/97, Sml. 1998 I, s. 7791).
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på en omfattende undersøgelse blandt tyske medicinalfirmaer, der næsten enstemmigt erklærede, at
1860-blokstrukturen var en uomgængelig industristandard. Medicinalfirmaerne har selv ydet et
væsentligt bidrag til opbygningen af 1860-strukturen gennem deres lægemiddelkonsulenters
specialviden, og de mener, at strukturen passer perfekt til deres behov. Desuden har firmaerne integreret
1860-strukturen i mange af deres interne systemer (f.eks. databaser og ansættelseskontrakter), og de
køber andre data fra strukturen og benytter andet software, der er kompatibelt med strukturen. Alt i alt
betyder det, at medicinalfirmaerne er økonomisk stærkt afhængige af 1860-blokstrukturen.

IMS’ begrundelse for ikke at meddele NDC licens var, at NDC havde krænket IMS’ ophavsret og fortsat
bestred IMS’ ophavsret, at NDC havde tilbudt en uacceptabel licensafgift, og at der var indledt
straffesager mod tidligere NDC-ansatte. Kommissionen fandt ikke, at disse forhold udgjorde en objektiv
begrundelse for ikke at meddele licens.

Der var desuden ingen sandsynlighed for, at konkurrenter ville opbygge en alternativ struktur.
Kommissionen fandt, at enhver potentielt nyttig struktur ville være stort set identisk med 1860-strukturen
og derfor risikerede at krænke IMS’ ophavsret. Databeskyttelseslovgivningen syntes også at begrænse
mulighederne for en anden struktur i Tyskland.

Når Kommissionen vedtager en beslutning om foreløbige forholdsregler, skal der ikke blot foreligge et
misbrug af en dominerende stilling, men også en situation, hvor der er et øjeblikkeligt behov for sådanne
forholdsregler for at hindre, at de virksomheder, der fremsætter begæring om de foreløbige
forholdsregler, lider alvorlig og uoprettelig skade, eller en situation, som ikke kan tolereres af almene
hensyn. Kommissionen fandt, at begge disse betingelser var opfyldt. Uden licens på 1860-blokstrukturen
kunne NDC ikke fortsætte med at forsyne sine kunder med regionale salgsdata eller tiltrække nye kunder,
og selskabet ville formentlig have været nødsaget til at indstille sine aktiviteter i Tyskland. Risikoen for,
at der ville opstå en situation, der af almene hensyn ikke kunne tolereres, var også til stede, idet IMS’
afslag på at meddele licens meget vel kunne eliminere selskabets anden konkurrent, AzyX, fra markedet
og fjerne alle udsigter til, at nye virksomheder ville trænge ind på markedet i en overskuelig fremtid.

Kommissionen pålagde derfor IMS at meddele NDC og AzyX licens på 1860-blokstrukturen.
Licensafgiften skulle fastsættes efter aftale mellem parterne selv eller af Kommissionen med hjælp fra
uvildige eksperter. For hver dag, IMS undlod at efterleve beslutningen, ville selskabet blive pålagt en
tvangsbøde.

Den 6. august appellerede IMS beslutningen til Retten i Første Instans med begæring om udsættelse af
beslutningens gennemførelse (52). Den 10. august beordrede Rettens præsident beslutningens
gennemførelse midlertidigt udsat i henhold til artikel 105 i procesreglementet for Retten i Første Instans.
Den 26. oktober 2001 afsagde præsidenten en kendelse om, at beslutningens gennemførelse skulle
udsættes, indtil Retten havde afsagt dom i hovedsagen.

Deutsche Post AG II (sag COMP/36.915) (53)

I forlængelse af en klage fra UK Post Office vedtog Kommissionen den 25. juli en beslutning om, at
Deutsche Post AG (54) havde misbrugt sin dominerende stilling på det tyske brevpostmarked ved at nægte
at viderebefordre og ved at opkræve tillæg for og forsinke indgående international post (se også første
del, nr. 78 og 111-112).

¥52∂ Henholdsvis sag T-184/01 og sag T-184/01 R.
¥53∂ Også omtalt som British Post Office/Deutsche Post.
¥54∂ EFT L 331 af 15.12.2001.
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De Post/La Poste (Belgien) (sag COMP/37.859) (55)

Den 5. december vedtog Kommissionen en beslutning om, at det belgiske postvæsen, De Post/La Poste,
havde misbrugt sin dominerende stilling ved at gøre en præferencetakst i den generelle brevposttjeneste
betinget af accept af en tillægskontrakt omfattende en ny virksomhed-til-virksomhed posttjeneste (56) (se
også første del, nr. 82 og 113-114).

1.4. EF-traktatens artikel 86, stk. 1

La Poste (Frankrig) (sag COMP/37.133) (57)

Med henvisning til traktatens artikel 86, stk. 1, sammenholdt med traktatens artikel 82 vedtog
Kommissionen den 23. oktober en beslutning om overvågning af relationerne mellem det franske selskab
La Poste og postklargøringsvirksomheder (58).

I denne beslutning fandt Kommissionen, at den franske lovgivning vedrørende tilsynet med La Postes
kontraktlige arrangementer med postklargøringsvirksomheder var utilstrækkelig til at sikre, at La Poste
ikke misbrugte sin monopolstilling på det efterfølgende marked for postudbringelse. Postklargørings-
virksomhedernes aktiviteter omfatter alt fra særlige tjenester, der udføres på afsenderens vegne (f.eks.
samle, bundte og sortere forsendelser), til forberedende arbejde, der udføres på vegne af La Poste
(forsortering). La Poste er både aktivt på postklargøringsmarkedet gennem en række datterselskaber og
samtidig en uundgåelig partner for konkurrerende selvstændige postklargøringsvirksomheder. For at
kunne levere deres tjenester har postklargøringsvirksomhederne nemlig intet andet valg end at benytte sig
af La Postes netværk, så snart forsendelserne falder inden for rammerne af postmonopolet, hvilket for det
meste er tilfældet. Det franske finansministerium fører ganske vist tilsyn med La Postes aktiviteter og
nogle af La Postes takster, men ministeriets kontrolbeføjelser er ufuldstændige, og der er risiko for, at
kontrollen ikke er helt neutral, eftersom samme ministerium er ansvarlig for forvaltningen af statens
aktier i La Poste. Under disse omstændigheder havde La Poste bemyndigelse til at pålægge sine postklar-
gøringspartnere urimelige og diskriminerende tekniske og finansielle vilkår. Kommissionen fandt, at
både La Poste og det franske finansministerium var ramt af en interessekonflikt.

Foruden en vurdering af manglerne ved den eksisterende lovgivning indeholder Kommissionens
beslutning kommentarer til et forslag om oprettelse af en ombudsmandsinstitution på postområdet, som
de franske myndigheder fremlagde under sagsbehandlingen. I beslutningen insisterer Kommissionen
navnlig på, at ombudsmanden skal have ret til at offentliggøre sine udtalelser.

¥55∂ Også omtalt som Hays/La Poste.
¥56∂ Pressemeddelelse IP/01/1738 af 5.12.2001 (EFT L 61 af 2.3.2002).
¥57∂ Også omtalt som SNELPD/La Poste. Se også første del, nr. 84.
¥58∂ EFT L 120 af 7.5.2002, s. 19.
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2. Godkendte aftaler

2.1. Horisontale aftaler

P&O Stena Line 2 (sag COMP/D-2/37.939) (59)

Den 26. januar 1999 indrømmede Kommissionen joint venturet mellem P&O og Stena Line, der er
aktivt inden for færgesejlads på Den Engelske Kanal, en treårig fritagelse efter traktatens artikel 81,
stk. 3 (60). Fritagelsen udløb den 9. marts 2001, og parterne ansøgte om forlængelse af fritagelsen den
22. december 2000.

Kommissionen offentliggjorde et resumé af ansøgningen i De Europæiske Fællesskabers Tidende den
8. marts 2001 (61). Ifølge den procedure, der gælder for søtransportsektoren (62), har Kommissionen
90 dage fra datoen for denne offentliggørelse til at meddele ansøgerne, at der består alvorlig tvivl med
hensyn til anvendeligheden af artikel 81, stk. 3, og til at fortsætte sin undersøgelse af sagen. Hvis
Kommissionen ikke foretager sig noget inden for denne frist, anses aftalen automatisk at være fritaget i
seks år.

På baggrund af sin undersøgelse konkluderede Kommissionen, at markedet siden indrømmelsen af den
oprindelige fritagelse ikke havde ændret sig på en sådan måde, at betingelserne for en fritagelse ikke
længere var til stede. Navnlig gjaldt det, at forholdene på markedet stadig var af en sådan art, at joint
venturet og Eurotunnel, der er hovedaktørerne på markedet, kunne forventes også i fremtiden at
konkurrere med hinanden snarere end at koordinere deres adfærd og hæve priserne. Kommissionen fandt,
at joint venturet havde opnået de effektivitetsgevinster og de fordele, der forventedes i henhold til den
oprindelige fritagelse, og at disse resultater fortsat ville komme forbrugerne til gode, så længe der var
tilstrækkelig konkurrence på markedet.

Undersøgelsen viste også, at prisstigningerne på markedet kunne tilskrives andre omstændigheder end
joint venturets eksistens og ikke i sig selv kunne berettige et afslag på en forlængelse af fritagelsen.

Der var med andre ord intet, der kunne foranledige Kommissionen til at rejse alvorlig tvivl med hensyn
til joint venturets fortsatte fritagelse. I overensstemmelse med de normale regler, som beskrevet i søtrans-
portforordningen, anses joint venturet derfor at være fritaget indtil den 7. marts 2007 (63).

British Midland, Lufthansa og SAS (sag COMP/D-2/37.812) (64)

Den 1. marts 2000 indgav luftfartsselskaberne British Midland International, Lufthansa og SAS
(parterne) anmeldelse til Kommissionen af en samarbejdsaftale i overensstemmelse med forordning
(EØF) nr. 3975/87 med begæring om fritagelse i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 3, og EØS-
aftalens artikel 53, stk. 3. I tæt samarbejde med de britiske konkurrencemyndigheder gennemførte
Kommissionen en undersøgelse, som led i hvilken den konsulterede flere europæiske luftfartsselskaber.

¥59∂ Se også første del, nr. 160.
¥60∂ EFT L 163 af 29.6.1999. Pressemeddelelse IP/99/56 af 28.1.1999. XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999,

s. 154.
¥61∂ EFT C 76 af 8.3.2001, s. 2. Pressemeddelelse IP/01/333 af 8.3.2001.
¥62∂ Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen

af traktatens artikel 85 og 86 (nu artikel 81 og 82) på søtransport (EFT L 378 af 31.12.1986).
¥63∂ Pressemeddelelse IP/01/806 af 7.6.2001.
¥64∂ Se også første del, nr. 136 ff. og boks 1.
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Efter at have modtaget en række tilsagn fra parterne kunne Kommissionen den 12. juni 2001 meddele
dem, at den havde besluttet at fritage deres trepartsaftale om et joint venture for en periode på seks år.

I henhold til aftalen vil parterne koordinere deres nuværende og fremtidige ruteflyvning med passagerer
inden for EØS til og fra London Heathrow Airport og Manchester International Airport. Ruter, der ikke
udgår fra eller slutter i disse lufthavne, falder uden for aftalen. Parterne vil i fællesskab træffe afgørelse
om kapacitet, takster og fartplaner på disse ruter. De vil dele overskud og tab på de ruter, der er omfattet
af aftalen (65).

Med henblik på afgrænsning af det relevante marked inden for lufttransport har Kommissionen i en
række beslutninger og i overensstemmelse med retspraksis udviklet den såkaldte O&D-metode (point-of-
origin/point-of-destination) (66). Den indebærer, at hver enkelt O&D-kombination bør betragtes som et
særskilt marked set ud fra forbrugerens synsvinkel. O&D-metoden gør det muligt for Kommissionen at
tage højde for, at en given transport kan foregå med forskellige transportmidler (fly, tog, køretøj eller
skib), og at en flyforbindelse kan være direkte eller indirekte, dvs. inkludere en mellemlanding.
Kommissionen skelner endvidere mellem »tidsfølsomme« (erhvervs-) rejsende og »ikke-tidsfølsomme«
(fritids-) rejsende.

Joint venture-aftalen giver Lufthansa eneret til beflyvning af næsten alle ruter mellem London og
Manchester på den ene side og tyske lufthavne på den anden side. Tilsvarende får SAS eneret til trafikken
mellem London/Manchester og de skandinaviske lande. Denne begrænsning blev betragtet som
problematisk for London-Frankfurt-rutens vedkommende, som med 2,1 mio. O&D-passagerer i 1999 er
en af de travleste i Europa. Kommissionen konkluderede, at British Midlands tilbagetrækning fra
London-Frankfurt-ruten udgjorde en mærkbar begrænsning af konkurrencen på markedet for såvel ikke-
tidsfølsomme passagerer som tidsfølsomme passagerer.

I sin analyse efter traktatens artikel 81, stk. 3, nåede Kommissionen til den konklusion, at med hensyn til
effektivitetsgevinster og konkurrence ville den samlede virkning af aftalen være positiv. Den medfører en
omlægning og udvidelse af parternes eksisterende rutenet, giver Lufthansa og SAS mulighed for at
konkurrere om indenrigstrafikken i Det Forenede Kongerige samt om trafikken mellem Det Forenede
Kongerige og Irland og for at transportere passagerer fra ethvert punkt i STAR-alliancens netværk til
regionale destinationer i Det Forenede Kongerige. Den vil endvidere skærpe konkurrencen mellem de
forskellige netværk. Takket være aftalen kunne British Midland begynde at tilbyde nye afgange mellem
London og Barcelona, Lissabon, Madrid, Milano og Rom. Nogle af disse ruter, eksempelvis London-
Barcelona/Madrid-ruten, blev forud for British Midlands indtrængen på ruten kun befløjet af en enkelt
alliance. Aftalen skaber med andre ord konkurrence mellem disse luftfartsselskaber og STAR-alliancen
på disse ruter (67).

Disse konkurrenceskærpende virkninger vil være til fordel for forbrugerne, idet de får mulighed for at
vælge mellem flere afgange til flere destinationer og adgang til bedre forbindelser, mere praktiske
afgangstider og sømløse rejser. Trods disse positive elementer var Kommissionen betænkelig med hensyn

¥65∂ Med hensyn til de ruter, der ikke er omfattet af trepartsaftalen, koordinerer parterne deres aktiviteter med udgangspunkt i
særskilte bilaterale allianceaftaler indgået mellem henholdsvis British Midland International og SAS og British Midland
International og Lufthansa.

¥66∂ Sammenlign med Kommissionens beslutning af 11. august 1999 (KLM-Alitalia, EFT C 96 af 5.4.2000).
¥67∂ Da det endvidere forholder sig således, at British Midland råder over et betydeligt antal slots i Heathrow, gør aftalen det

også muligt for STAR-alliancen at gøre Heathrow til en ny hovedlufthavn (hub). British Midlands deltagelse i STAR-
alliancen vil derfor skabe konkurrence mellem denne alliance og British Airways’ Oneworld-alliance.
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til, om aftalen ville føre til udelukkelse af konkurrencen på markedet for punkt-til-punkt tidsfølsomme
kunder på ruten London-Frankfurt (68).

Efter British Midlands udtræden af markedet var kun Lufthansa og British Airways tilbage, og som følge
af aftalen med British Midland havde Lufthansa opnået en dominerende stilling på markedet. Opgjort
efter antallet af afgange havde Lufthansa en markedsandel på 63 % på dette marked. Endnu vigtigere var
det dog, at British Airways ikke kunne forøge antallet af afgange på grund af mangel på tildelte ankomst-
og afgangstidpunkter (slots) i Frankfurts lufthavn. Lufthansa alene sidder på 64 % af alle slots i
Frankfurt, der er selskabets hovedlufthavn. Trods adskillige anmodninger herom var British Airways ude
af stand til at opnå ekstra slots i Frankfurt og dermed forøge antallet af afgange på London-Frankfurt-
ruten. Til gengæld indtager Lufthansa en langt stærkere position i Heathrow takket være samarbejdet
med British Midland. Lufthansas eneste tilbageværende konkurrent var således stærkt handicappet, og
der var risiko for, at Lufthansa kunne eliminere konkurrencen på dette marked.

Som reaktion på Kommissionens bekymringer for konkurrencen afgav parterne en række tilsagn,
herunder et tilsagn om at stille slots til rådighed i lufthavnen i Frankfurt, hvilket skulle give den nye
markedsdeltager mulighed for at foretage fire daglige flyvninger. Hvis den nye markedsdeltager kun
ønskede nogle af de fire par slots, men ikke alle, gav parterne tilsagn om at stille de resterende slots til
rådighed for et hvilket som helst andet luftfartsselskab, der allerede befløj ruten mellem Frankfurt og
London. Dette ville sætte British Airways i stand til at forøge antallet af afgange på denne rute og
konkurrere på lige fod med Lufthansa. I betragtning af Lufthansas position i lufthavnen i Frankfurt tilbød
parterne at returnere de af British Midlands slots i Frankfurt, der ikke blev overtaget af konkurrenter, til
slotpuljen. Dette ville forhindre Lufthansa i at styrke sin position i Frankfurt yderligere som følge af
samarbejdsaftalen (69).

Ved at acceptere disse tilsagn kunne Kommissionen sikre, at samarbejdsaftalens alt i alt positive
virkninger for konkurrencen blev fastholdt, og at konkurrencen på et meget vigtigt marked ikke blev
elimineret. Kommissionen foretog en markedsundersøgelse for at få bekræftet, at de slots, som parterne
ville frigøre, rent faktisk ville blive overtaget af konkurrenter. Disse slots er i mellemtiden blevet
overtaget af British Airways, der dermed har været i stand til at forøge antallet af daglige flyvninger på
London-Frankfurt-ruten. Med henvisning til tilsagnene fra parterne besluttede Kommissionen, at der ikke
længere bestod alvorlig tvivl med hensyn til joint venture-aftalens forenelighed med konkurrence-
reglerne, hvorfor den indrømmede parterne en fritagelse for en periode på seks år i overensstemmelse
med artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3975/87 (indsigelsesprocedure).

Grand Alliance/Americana Consortium (sag COMP/D-2/37.982)

I marts besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod et konsortium, der tilbyder ugentlig
linjeskibsfart mellem havne i Nordeuropa og Nordamerika samt Mexico (70). Konsortieaftalen var blevet
anmeldt til Kommissionen den 10. oktober 2000. I henhold til forordningen om anvendelse af traktatens
artikel 81, stk. 3, på linjerederikonsortier (71) har Kommissionen seks måneder fra anmeldelsesdatoen til

¥68∂ De to lavprisselskaber Ryanair og Buzz såvel som British Airways sikrer, at parterne ikke kan udelukke konkurrencen på
en væsentlig del af markedet for ruteflyvninger for ikke-tidsfølsomme kunder. 

¥69∂ De tilsagn, selskaberne har afgivet, er nærmere beskrevet i EFT C 83 af 14.3.2001, s. 6.
¥70∂ Parterne i aftalen var på den ene side Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas Container

Line og P&O Nedlloyd (deltagere i »Grand Alliance«) og på den anden side Lykes Lines Limited og Mexican Line
Limited (to datterselskaber af Americana Lines Ltd).

¥71∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse
kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24).
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eventuelt at modsætte sig aftalen. Foretager Kommissionen sig intet i løbet af denne periode, anses den
anmeldte aftale at være automatisk omfattet af gruppefritagelsen, så længe gruppefritagelsesforordningen
er gældende (dvs. indtil den 25. april 2005).

Kommissionens undersøgelse konkluderede, at konsortiet opfyldte kriterierne for fritagelse i henhold til
forordningen. Kommissionen konstaterede navnlig, at konsortiet også i fremtiden ville møde effektiv
konkurrence fra andre rederier. Aftalen blev derfor fritaget frem til den 25. april 2005.

UEFA’s tv-senderegler (sag COMP/C-2/37.576) (72)

Den 20. april vedtog Kommissionen en beslutning om ikke at gribe ind over for UEFA’s regler
vedrørende tv-transmission af fodboldkampe (herefter benævnt »UEFA’s tv-senderegler«) i deres
ændrede form fra juli 2000 (73).

Fra og med fodboldsæsonen 2000/01 tillader de nye senderegler kun, at de nationale fodboldorgani-
sationer blokerer for tv-transmissionen af fodboldkampe på deres nationale områder i 2â time enten
lørdag eller søndag på det tidspunkt, hvor de vigtigste nationale kampe spilles. Dette repræsenterer en
væsentlig forbedring i henseende til såvel rækkevidde som procedure sammenlignet med de regler, der
oprindeligt blev anmeldt til Kommissionen.

De oprindelig UEFA-senderegler, som blev anmeldt til Kommissionen i 1988, var meget indviklede og
vidtgående. De opererede med et såkaldt »time window«-system, der dækkede hele ugen, og indeholdt
regler om forskellige autorisationskrav. Autorisationssystemet er blevet opgivet med de nye tv-
senderegler. Fodboldforbundene kan derfor ikke længere arbitrært nedlægge veto mod transmissioner
rettet mod deres områder. UEFA har også opgivet en undtagelse for sine egne UEFA-turneringer. Der
optræder derfor ikke længere en situation med markedsdeling mellem UEFA og de nationale forbund.

Den 2â time lange blokering betragtes som rimelig for at hindre, at tilskuertallet forringes som følge af,
at kampen samtidig vises på tv. Et sendeforbud af denne varighed giver også tilskuerne tilstrækkelig tid
til at nå hjem fra stadion og overvære kampen på tv.

Fodboldklubberne er naturligvis begejstret for tv-indtægterne, men de ønsker også at tiltrække så mange
tilskuere som muligt for at skabe den rette stemning på deres stadion. Kommissionens beslutning om
UEFA’s tv-senderegler tager hensyn til disse to modstridende interesser, og det er lykkedes at forlige
hensynet til konkurrencen med de sportslige interesser.

Kommissionen konstaterede, at de nationale divisionskampe i stigende grad spredes over forskellige dage
og spilles på forskellige tidspunkter. Kombinationen af de blokerede tidsperioder og de forskellige
turneringsplaner vil derfor kun sjældent føre til situationer, hvor tv-selskaberne forhindres i at
transmittere fodbold fra et bestemt land, og seerne forhindres i at se kampen. Kommissionen
konkluderede derfor, at denne virkning ikke kunne betragtes som en mærkbar begrænsning af
konkurrencen i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.

Kommissionen så også nærmere på det nye marked for streaming af fodbold på internettet (internet-tv),
men nåede frem til, at tv-sendereglerne ikke foreløbig vil lægge nævneværdige hindringer i vejen for den
teknologiske og økonomiske udvikling på dette felt. Kommissionen forbeholder sig imidlertid ret til at

¥72∂ Se også første del, nr. 165 og 224.
¥73∂ EFT L 171 af 26.6.2001, s. 12.
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skride ind i fremtiden, hvis det viser sig, at tv-sendereglerne lægger hindringer i vejen for udviklingen af
nye internettjenester.

Kommissionens beslutning i denne sag foregriber ikke vurderingen af de nationale fodboldforbunds
fælles salg af transmissionsrettigheder, som fortsat er ved at blive undersøgt på grundlag af EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.

Linjerederikonsortium på ruter mellem Europa og Caribien 
(sag COMP/D-2/38.021)

I juni besluttede Kommissionen, at den ikke ville skride ind over for et andet konsortium, der tilbyder
ugentlig linjeskibsfart mellem havne i Nordeuropa og Middelhavslandene på den ene side og havne i
Caribien på den anden side (aftalen blev anmeldt den 13. december 2000) (74). Kommissionen
konkluderede, at betingelserne for en fritagelse i henhold til forordningen om linjerederikonsortier var
opfyldt, og at konsortiet ville blive udsat for reel konkurrence fra andre rederier. Der blev derfor
indrømmet en fritagelse gældende til den 25. april 2005.

Intelsat (sag COMP/37.995)

Den 1. juni udstedte Kommissionen ved administrativ skrivelse en negativattest til Intelsat i forbindelse
med virksomhedens omstrukturering fra en mellemstatslig organisation til en kommerciel virksomhed
(se også første del, nr. 133).

Identrus (sag COMP/37.462) (75)

Den 31. juli godkendte Kommissionen forskellige aftaler mellem en række større europæiske og ikke-
europæiske banker om etablering af et globalt netværk (kaldet Identrus) til autentificering af elektroniske
signaturer og andre aspekter af e-handelstransaktioner (76).

Pro Europe (sag COMP/38.051) (77)

Pro Europe blev dannet af en række nationale systemer til genvinding af brugt salgsemballage med det
formål at kontrollere brugen af Der Grüne Punkt-logoet uden for Tyskland, hvor det kontrolleres af
Duales System Deutschland. Pro Europe har indgået hovedlicensaftaler med følgende genvindings-
systemer i EØS: ARA (Østrig), Eco-Emballages (Frankrig), EcoEmbalajes España (Spanien), Valorlux
(Luxembourg), Sociedade Ponto Verde (Portugal), Repak (Irland), FOST Plus (Belgien) og Materialretur
(Norge). De relevante aftaler er blevet anmeldt til Kommissionen.

Pro Europe beskriver sig selv som »en mulighed for deltagerne til at operere på deres respektive
markeder under samme varemærke«. Det relevante marked, der adskiller sig fra selve genvindings-
markedet, er markedet for administrering af et logo, der viser, at en given virksomhed deltager i et
emballageindsamlingssystem.

¥74∂ Parterne til aftalen var CMA-CGM SA, A. P. Møller Mærsk Sealand, Marfret og Nordana Line. 
¥75∂ Se også første del, nr. 132.
¥76∂ EFT L 249 af 19.9.2001.
¥77∂ Se også første del, boks 3.
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Kommissionen koncentrerede sig navnlig om at undersøge, om aftalerne bevirkede, a) at systemer, der
ikke havde ret til at benytte logoet, blev forhindret i at trænge ind på markedet for levering af fritagelses-
tjenester til producenter (markedet for genvinding af husholdningsemballageaffald), og/eller b) at
virksomheder med genvindingsforpligtelser blev forhindret i at benytte sig af såkaldt selvforvaltning eller
individuelle løsninger inden for visse geografiske områder, og/eller c) at markederne på ulovlig vis blev
opdelt efter nationale grænser.

Efter anmodning fra Kommissionen ændrede Pro Europe sine aftaler på forskellige punkter. De
underlicenser, som hovedlicenshaveren under visse omstændigheder skal indrømme konkurrenter, skal
om nødvendigt have samme materielle og geografiske rækkevidde som hovedlicensen. Pro Europe
forsikrede, at intet i aftalerne forhindrede medlemmerne i at tillade, at emballage, der indgår i en selvfor-
valtningsløsning, kan bære Der Grüne Punkt-logoet. Pro Europe gav desuden tilsagn om at skride ind på
vegne af en potentiel underlicenstager, hvis en hovedlicenshaver uberettiget nægter at indrømme
vedkommende en underlicens. Endelig lader det til, at den nuværende opdeling af markederne efter
nationale grænser ikke skyldes Pro Europes regler, men snarere de nationale forskrifter.

I kølvandet på disse ændringer kunne Kommissionen den 28. september 2001 udstede en negativattest.

IATA’s konsultationer om fragtrater (sag COMP/D-2/36.563) (78)

IATA-konferencerne om fragtrater var et forum, hvor luftfartsselskaberne mødtes for først og fremmest at
fastsætte deres priser for fragttransport. Indtil juni 1997 var dette system omfattet af en gruppefritagelse i
henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 (79), der reelt gjorde det muligt for europæiske
luftfartsselskaber at aftale, hvilke priser der skulle gælde ved transport af fragt inden for EØS. Gruppefri-
tagelsen blev med virkning fra 30. juni 1997 trukket tilbage ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1523/96 af 24. juli 1996 (80).

Kommissionens hovedbegrundelse for at trække gruppefritagelsen tilbage var, at de fragtrater, som
konferencerne fastsatte, så ud til at være meget højere end markedsraterne, og at systemet ikke længere
syntes at være nødvendigt for den såkaldte »interlining« (81) i EØS.

Efter tilbagetrækningen af gruppefritagelsen indgav IATA anmeldelse af systemet i henhold til Rådets
forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 (82) med begæring om en individuel fritagelse.
IATA’s hovedargument til fordel for takstkonferencerne var, at de var til gavn for aftaler om interlining på
fragtområdet. De fragtrater, der blev fastsat af takstkonferencerne, blev nemlig benyttet på engrosplan til
at beregne det enkelte luftfartsselskabs betaling for deltagelse i en interlining-transport.

I en klagepunktsmeddelelse til IATA i maj indtog Kommissionen den foreløbige holdning, at IATA’s
fragtratekonferencer faldt ind under traktatens artikel 81, stk. 1. I sin analyse efter artikel 81, stk. 3,
accepterede Kommissionen, at fragtratekonferencerne lettede tilrådighedsstillelsen af et vidtspændende
interlining-system i EØS. Den fandt imidlertid, at det ikke var lykkedes IATA at påvise, at dette
restriktive system stadig var absolut nødvendigt for at kunne tilbyde kunderne effektive interlining-
tjenester inden for EØS.

¥78∂ Se også første del, nr. 143 ff.
¥79∂ EFT L 155 af 26.6.1993.
¥80∂ EFT L 190 af 31.7.1996.
¥81∂ Interlining vil sige, at en fragtforsendelse transporteres hele vejen eller en del vejen af et andet luftfartsselskab end det

selskab, kunden har indgået kontrakt med.
¥82∂ EFT L 374 af 31.12.1987.
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Fragtratekonferencerne har eksisteret i 55 år og stammer fra en tid, hvor flytransportmarkederne var
kraftigt regulerede. Den nuværende regulering i EØS afviger radikalt fra den, der førte til etableringen af
IATA’s ratekonferencer. Endvidere er de europæiske luftfartsselskaber i færd med at opbygge globale
netværk. De udfører ofte interlining sammen med deres allliancepartnere eller med andre luftfarts-
selskaber på basis af bilaterale aftaler.

Efter at have modtaget klagepunktsmeddelelsen gik IATA med til at standse den fælles fastsættelse af
fragtrater inden for EØS. Helt konkret betyder det, at fra begyndelsen af 2002 skulle de fragtrater, der
tidligere blev fastsat i fællesskab af konferencerne, være blevet afløst af fragtrater fastsat individuelt af
hvert enkelt luftfartsselskab.

Kommissionen besluttede derfor at afslutte sagen. Kommissionen tilsendte også IATA en administrativ
skrivelse vedrørende en række andre administrative og tekniske løsninger inden for fragtsektoren, der kan
fremme interlining og klart adskiller sig fra fælles fastsættelse af fragtrater.

2.2. Vertikale aftaler

Returpack-PET (sag COMP/35.656 og COMP/37.224) 
Returpack Aluminium (sag COMP/35.658)
Returglas (sag COMP/35.669)

Den 24. april godkendte Kommissionen ved administrativ skrivelse medlemskabsaftalerne og driftsaf-
talerne gældende for tre affaldsordninger for brugt drikkevareemballage dannet af svenske bryggerier,
aftappere og detailhandlende (Svenska Returpack mfl.). Disse tre ordninger blev indført i Sverige for at
opfylde medlemmernes genvindingsforpligtelser og dermed sikre genvindingen af drikkevareemballage
af PET-plastik, aluminium og glas, som krævet i henhold til svensk lovgivning.

Kommissionen konstaterede, at de svenske konkurrencemyndigheder havde indrømmet disse systemer en
undtagelse i henhold til den nationale konkurrenceret frem til udgangen af 2004. De svenske
konkurrencemyndigheder havde ganske vist fundet, at kravet om, at kun komprimeringsmetoden (og
dermed komprimeringsmaskiner) måtte benyttes, kunne begrænse konkurrencen, da den udelukkede
andre metoder og andre maskiner, f.eks. »shredding«. De fandt ligeledes, at forbuddet mod, at
medlemmer, der forlod systemet, benyttede emballage, der tilhørte systemet eller kunne forveksles med
denne type emballage, kunne være konkurrencebegrænsende. De fandt ikke desto mindre, at disse
begrænsninger var berettiget, hvorfor de indrømmede en fritagelse.

Kommissionen accepterede denne analyse fra de svenske myndigheders side og konkluderede, at der
kunne indrømmes en fritagelse. Situationen kan dog tages op til ny vurdering, hvis markedet ændrer sig,
og de nationale undtagelser ophører med at gælde.

Yves Saint Laurent (sag COMP/F-1/36.533)

Den 16. maj godkendte Kommissionen ved administrativ skrivelse det selektive distributionssystem, som
Yves Saint Laurent Parfums (YSLP) har indført for sine luksusvarer (parfumevarer, sminke og hudpleje-
produkter) (83). Kommissionen vurderede således, at YSLP’s selektive distributionssystem opfyldte

¥83∂ Pressemeddelelse IP/01/713 af 17.5.2001.
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betingelserne i forordning (EF) nr. 2790/1999 (84) vedrørende gruppefritagelsen af selektive distributions-
systemer fra og med 1. juni 2000.

YSLP tillader navnlig, at de af selskabets godkendte forhandlere, der i forvejen har et fysisk salgssted,
sælger deres produkter over internettet. YSLP stiller dog visse kvalitetskrav i forbindelse med
anvendelsen af internettet til salg af selskabets luksusvarer på samme måde, som selskabet stiller
bestemte krav til forretningerne inden for rammerne af sit selektive distributionssystem.

I sine retningslinjer for vertikale begrænsninger (85) fremhæver Kommissionen internettets betydning for
den europæiske økonomis konkurrenceevne, og den tilskynder til en større udbredelse af dette moderne
kommunikationsmiddel og salgsværktøj. Kommissionen er navnlig af den opfattelse, at et forbud mod
salg over internettet — selv inden for rammerne af et selektivt distributionssystem — udgør en
begrænsning af salget til forbrugerne, hvorfor det ikke kan henføres under gruppefritagelsesfor-
ordningen.

I 1992 havde Kommissionen vedtaget en beslutning i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, om en
individuel fritagelse af YSLP’s distributionssystem for parfume. Fritagelsen blev indrømmet for en
periode på seks år fra 1. juni 1991 til 31. maj 1997 (86). Ved en dom af 12. december 1996 (87) havde
Retten i Første Instans i det store og hele bekræftet Kommissionens beslutning. Under henvisning til
Kommissionens beslutningspraksis og Rettens domme dækker Kommissionens fritagelse ligeledes
perioden mellem 1992-beslutningens udløb og ikrafttrædelsen af den nye forordning (EF) nr. 2790/1999.

Eco-Emballages (sag COMP/34.950) (88)

Ved beslutning af 15. juni (89) godkendte Kommissionen de aftaler, som den franske virksomhed Eco-
Emballages SA havde indgået vedrørende sit system for selektiv indsamling og genanvendelse af
husholdningsemballageaffald. Denne beslutning udgør en af den gruppe af beslutninger, der definerer
Kommissionens politik med hensyn til sektoren for genanvendelse af emballageaffald.

Producenter (inkl. distributører og importører) af emballerede varer betaler et finansielt bidrag til Eco-
Emballages, som derefter overtager deres forpligtelser med hensyn til genvinding af brugt emballage. De
indtægter, Eco-Emballages modtager, fordeles blandt de lokale myndigheder, der bl.a. er ansvarlige for
indsamling af husholdningsaffald i deres lokalområde. Pengene tjener til at kompensere de lokale
myndigheder for de ekstraudgifter, de pådrager sig som følge den selektive indsamling og sorteringen af
denne form for affald. De lokale myndigheder sælger det sorterede materiale videre til industrivirk-
somheder med henblik på genvinding. Disse forskellige aktiviteter udgør de relevante og berørte tjeneste-
markeder på fransk område.

Efter at have modtaget en advarsel fra Kommissionen ændrede Eco-Emballages nogle af bestemmelserne
i sine aftaler. Herefter kunne Kommissionen fastslå, at der ikke optrådte nogen konkurrencebe-
grænsninger, og den kunne meddele negativattest for alle de anmeldte aftaler.

¥84∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 (EFT L 336 af 29.12.1999).
¥85∂ Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 51 (EFT C 291 af 13.10.2000).
¥86∂ Kommissionens beslutning af 16.12.1991 (IV/33.242 — Yves Saint Laurent Parfums) (EFT L 12 af 18.1.1992, s. 24).
¥87∂ Retten i Første Instans’ dom af 12. december 1996, sag T-19/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc mod

Kommissionen, Sml. II, s. 1851.
¥88∂ Se også første del, boks 3.
¥89∂ EFT L 233 af 31.8.2001, s. 37.
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De vigtigste ændringer og tilsagn vedrørte aftalernes varighed og rækkevidde og meddelelsen af
underlicenser på brugen af Der Grüne Punkt-logoet på emballage. Producenterne kan nu forlade systemet
efter et år og ved udgangen af hvert efterfølgende år. De lokale myndigheder kan også opsige deres
aftaler med systemet, mens Eco-Emballages skal overholde aftalen i hele dens seksårige løbetid,
medmindre de lokale myndigheder gør sig skyldige i forsømmelser. Producenterne kan nu indgå en
aftale, der dækker al deres emballage eller blot noget af emballagen, og de lokale myndigheder kan indgå
aftaler, der dækker alt det emballageaffald, de indsamler, eller blot noget af det, dvs. nogle eller alle typer
glas, papir/karton, metal og plastik.

Eco-Emballages accepterede også at give alle, der kan påvise et legitimt behov for at benytte logoet for at
kunne fortsætte deres virksomhed, mulighed for at benytte det. En mindre konkurrent, Adelphe, har
således fået tilladelse af Eco-Emballages til at benytte logoet i sit system, og andre potentielle
konkurrerende systemer vil også være berettiget til en sådan tilladelse. Eco-Emballages indvilligede
endvidere i at udstede sådanne tilladelser til virksomheder, der ønsker at indgå individuelle
arrangementer for en del af deres emballage eller al deres emballage og benytte et kollektivt system til
resten i enten Frankrig eller et andet land. Dette gør det muligt for virksomheder med en sådan tilladelse
at benytte samme emballage med Der Grüne Punkt-logoet, men kun betale for det, i det omfang de også
benytter sig af fritagelsestjenester. Det andet systems eller selvforvaltningsarrangementets genvindings-
resultater skal ikke desto mindre være på højde med de resultater, der forlanges af kollektive systemer.

Visa Internationals betalingskort (sag COMP/29.373)

Den 9. august vedtog Kommissionen en beslutning i henhold til traktatens artikel 81 i sagen vedrørende
Visa International (90) (se også første del, nr. 200 ff.).

Duales System Deutschland (DSD) (sag COMP/34.493 — positiv beslutning) (91)

Den 17. september (92) vedtog Kommissionen en beslutning om ikke at gribe ind over for DSD’s
vedtægter og garantiaftaler og at fritage DSD’s serviceaftaler.

De to vigtigste konkurrenceproblemer, som Kommissionen tidligere havde peget på i relation til systemer
for indsamling og nyttiggørelse af emballageaffald, angik indsamlingsvirksomhedernes frie
markedsføring af sekundære råstoffer og serviceaftalernes løbetid. Et andet vigtigt konkurrenceproblem i
denne sag var den uhindrede adgang for DSD’s konkurrenter til DSD-indsamlingsvirksomhedernes
indsamlingsfaciliteter.

DSD indgik service- og garantiaftaler, der oprindeligt bestemte, at en indsamlingsvirksomhed ikke var
berettiget til selv at markedsføre det indsamlede materiale. Kommissionen gjorde indsigelse mod denne
begrænsning, fordi den gav DSD og garantiselskaberne mulighed for at etablere sig selv som stærke og
endda dominerende udbydere af sekundære råstoffer og forhindrede indsamlingsvirksomhederne i at
konkurrere med hinanden om afsætningen af de pågældende råstoffer. I mellemtiden besluttede DSD at
ophæve denne begrænsning, dog ikke for plastik, hvor indsamlingsvirksomheden som følge af negative
markedspriser skal videregive den indsamlede plastik til et garantiselskab udpeget af DSD.

¥90∂ EFT L 293 af 10.11.2001.
¥91∂ Se også første del, boks 3.
¥92∂ EFT L 319 af 4.12.2001, s. 1.
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Det forhold, at DSD i henhold til serviceaftalerne, som blev indgået for en periode på op til 15 år, kun
udpegede en enkelt eksklusiv partner pr. administrativt distrikt, udgjorde en konkurrencebegrænsning i
henhold til traktatens artikel 81, stk. 1, eftersom der dermed blev lagt hindringer i vejen for udenlandske
og indenlandske indsamlingsvirksomheders adgang til det relevante marked. Kommissionen foretog en
grundig undersøgelse af, om sådanne langfristede eksklusive aftaler virkelig var nødvendige.
Kommissionens økonomiske analyse viste, at indsamlingsvirksomhederne ville have tilstrækkelig tid til
at sikre sig et økonomisk tilfredsstillende afkast af deres investering, hvis serviceaftalernes løbetid
sluttede ved udgangen af 2003. Kommissionen underrettede parterne herom, hvorefter de anmeldte
serviceaftalerne i overensstemmelse hermed. Kommissionen indrømmede derfor en fritagelse gældende
frem til udgangen af 2003.

Serviceaftalernes løbetid har stor betydning for adgangen til indsamlingsinfrastrukturen. Det relevante
marked for indsamling og sortering af husholdningernes emballageaffald er kendetegnet ved en række
særlige forhold på udbudssiden (netværksøkonomier, forbrugernes bortskaffelsesvaner, begrænsninger
med hensyn til opstillingen af containere), som i mange tilfælde gør det umuligt eller økonomisk
urentabelt at duplikere den eksisterende infrastruktur. Derfor er uhindret adgang til indsamlingsfacili-
teterne en forudsætning for konkurrence på downstreammarkedet for organisering af tilbagetagning og
nyttiggørelse af brugt salgsemballage. Indsamlingsvirksomhederne ejer disse faciliteter, og de anmeldte
serviceaftaler indeholder ingen bestemmelser, der forhindrer indsamlingsvirksomhederne i at stille disse
faciliteter til rådighed for DSD’s konkurrenter. I betragtning af den meget store betydning, som uhindret
adgang til indsamlingsinfrastrukturen har for konkurrencen, fandt Kommissionen det nødvendigt at
knytte visse påbud til beslutningen for at sikre, at konkurrencen på det relevante marked ikke begrænses.
I november 2001 appellerede DSD de pågældende påbud til Retten i Første Instans.

Porsche (sag COMP/F-2/37.886) (93)

Den tyske sportsvognsfabrikant Porsche AG anmeldte sine nye aftaler vedrørende engros- og detailsalg
af Porsche-biler til Kommissionen. Disse standardaftaler indeholder bestemmelser om selektivt og
eksklusivt salg af nye Porsche-biler og Porsche-reservedele, og de indeholder en forpligtelse for alle
Porsche-forhandlere til at tilbyde deres kunder en eftersalgsservice, der lever op til den af Porsche
fastsatte standard.

Kommissionen fandt, at de nye aftaler i mærkbar grad begrænsede konkurrencen på markedet for
sportsvogne som følge af forskellige restriktioner, herunder navnlig kombinationen af eksklusivt og
selektivt salg med eksklusive leverings- og købsforpligtelser (konkurrenceklausulerne), som tvang
Porsche-forhandlere, der ønskede at sælge andre mærker, til at gøre det gennem et særskilt firma med
egen ledelse og eget showroom for derved at hindre, at de forskellige bilmærker blev blandet sammen.
Efter at Porsche havde ændret aftalerne på forskellige punkter, besluttede Kommissionen, at de kunne
fritages efter gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1475/95 om salgs- og serviceaftaler vedrørende
motorkøretøjer (94). En af ændringerne angik de salgsmål, der aftales med Porsche-forhandlerne. De vil i
fremtiden omfatte alt salg uanset køberens bopæl. Denne ændring var vigtig af hensyn til handelen på
tværs af grænserne i det indre marked. En anden ændring vedrørte forhandlernes mulighed for at sælge
online til kunder, der ønsker at købe deres bil over internettet. Porsche gjorde det desuden klart, at alle
selvstændige værksteder ville få ubegrænset adgang til al teknisk information. Sagen blev følgelig
afsluttet ved en administrativ skrivelse.

¥93∂ Se også første del, nr. 185.
¥94∂ EFT L 145 af 29.6.1995, s. 25.
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Fédération internationale de l’automobile — FIA (sag COMP/35.613) og
FIA’s Formel 1-verdensmesterskab (sag COMP/36.638) (95)

Denne undersøgelse vedrørte en række sager om tilrettelæggelsen af motorløb og den kommercielle
udnyttelse heraf.

Den 22. juli 1994 anmeldte Den Internationale Automobilsammenslutning (FIA — Fédération interna-
tionale de l’automobile) sin regelsamling til Kommissionen. Senere blev der desuden indgivet
anmeldelse af aftalen mellem FIA og International Sportsworld Communicators Ltd (ISC) om markeds-
føringen af tv- og medierettigheder til visse FIA-mesterskaber (med undtagelse af Formel 1) (96). De
kommercielle arrangementer vedrørende FIA’s Formel 1-verdensmesterskab blev anmeldt særskilt (97) af
FIA og Formula One Administration Ltd (FOA, der er indehaver af de kommercielle rettigheder til
Formel 1-mesterskabet) den 5. september 1997.

I 1997 og 1998 modtog Kommissionen tre klager vedrørende disse anmeldelser. Klagerne blev indgivet
af AE TV Co-operation GmbH (98), et tv-selskab, hvis klage især vedrørte European Truck Racing Cup,
og GTR Organisation (99), der arrangerede og promoverede en international løbsserie for GT-biler. Alle
tre klager blev senere trukket tilbage og sagerne afsluttet.

Sagerne vedrørte følgende tjenesteydelser og varer: a) afvikling af grænseoverskridende motorsportsserier,
b) promovering af sådanne serier, c) certificering og udstedelse af licenser til arrangører af motorsportsbegi-
venheder og deltagere heri og d) tv-rettigheder til FIA’s Formel 1-mesterskab.

Den 29. juni 1999 udsendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse, ifølge hvilken FIA befandt sig i
en interessekonflikt, idet organisationen udnyttede sin rolle som regeludsteder til at blokere for
motorløb, der konkurrerede med de løb, som FIA selv promoverede og arrangerede (dvs. løb, som FIA
havde kommercielle fordele af). Kommissionen gjorde indsigelse mod, at FIA gjorde krav på tv-
rettighederne til de motorsportsserier, FIA selv godkendte, og visse bestemmelser i Concorde-aftalen,
der fastsætter betingelserne for tilrettelæggelse og afvikling af FIA’s Formel 1-verdensmesterskab og
afstemningsstrukturen ved kontrollen hermed ved at henvise til andre aftaler, kontrakter og FIA-regler.
Endelig syntes nogle af de anmeldte kontrakter at være i strid med traktatens artikel 81 og/eller 82, idet
de skabte nye adgangsbarrierer for en potentiel ny markedsdeltager. Promotorernes kontrakter
forhindrede, at baner, der blev brugt til Formel 1, kunne bruges til løb, der kunne konkurrere med
Formel 1, i en periode på ti år. Concorde-aftalen forhindrede teamene i at deltage i andre serier, der
kunne sammenlignes med Formel 1. Transmissionsaftalerne indebar, at tv-selskaberne blev pålagt bøder
for at vise motorsport, der konkurrerede med Formel 1. Visse aftaler mellem FOA og tv-selskaberne
syntes at begrænse konkurrencen i henhold til EF-traktatens artikel 81 ved at give tv-selskaberne
eksklusive rettigheder på deres eget område i for lange tidsrum.

Den 26. april 2000 fremsatte FIA og FOA en række forslag om gennemgribende ændringer af de
anmeldte arrangementer for at fjerne de betænkeligheder, Kommissionen havde givet udtryk for i sin
klagepunktsmeddelelse.

¥95∂ Se også første del, nr. 221 ff.
¥96∂ Sag COMP/35.613.
¥97∂ Sag COMP/36.638 — FIA/FOA.
¥98∂ Sagerne COMP/36.520 og COMP/37.319.
¥99∂ Sag COMP/36.776.
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Ændringerne havde følgende sigte:

— at foretage en fuldstændig adskillelse af de kommercielle og regeludstedende funktioner i
forbindelse med FIA’s Formel 1-verdensmesterskab og FIA’s rallyverdensmesterskab, hvor der er
foreslået nye aftaler, som udskiller den kommercielle udnyttelse af disse mesterskaber

— at forbedre gennemsigtigheden i beslutningsprocessen og appelprocedurerne og at skabe større
ansvarlighed

— at garantere adgang til motorsport for enhver person, der opfylder de relevante krav til sikkerhed og
fairness

— at garantere FIA’s godkendelse af alle løb, der opfylder bestemte sikkerhedskriterier og sportslige
kriterier, og at sikre, at der ikke indføres restriktioner for adgang til en uafhængig ekstern
appelinstans

— at ændre varigheden af kontrakter om ukodet transmission af FIA’s Formel 1-verdensmesterskab.

De foreslåede ændringer af de forskellige regler og kommercielle arrangementer var efter
Kommissionens opfattelse tilstrækkelige til at sikre de strukturelle forandringer, der skulle til for at
minimere risikoen for eventuelle misbrug i fremtiden, og til at skabe sunde konkurrenceforhold inden for
de økonomiske aktiviteter, der knytter sig til motorsport. De pågældende ændringer førte til, at
Kommissionen den 13. juni 2001 offentliggjorde en meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets
forordning nr. 17 (100).

Den 29. oktober 2001 afsluttede Kommissionen sin undersøgelse ved en administrativ skrivelse, som
blev fulgt op af en forklarende pressemeddelelse (101). Kommissionen vil nøje granske alle ændringer i de
kommercielle interesser hos ejerne af Formel 1-verdensmesterskabet for at afgøre, om sådanne
ændringer har en negativ indflydelse på tv-markederne.

Kommissionen mener, at denne løsning garanterer sportstilhængere ukodet adgang til transmissioner
fra populære løb og samtidig sikrer en høj sikkerhedsstandard overalt i EU. Sporten vil udvikle sig
på basis af nogle fælles regler til gavn for etableringen af motorsportsserier på tværs af grænserne i
Europa. Endelig vil også forbrugerne få fordel af et mere varieret udbud af motorsportsbegi-
venheder, og baneejerne vil frit kunne give motorsportsserier fra lande uden for EU lov til at benytte
deres baner.

¥100∂ EFT C 169 af 13.6.2001, s. 5.
¥101∂ Pressemeddelelse IP/01/1523 af 30.10.2001.
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3. Forlig

Bankgebyrer for omveksling af euroområdevalutaer — 
Belgien, Finland, Portugal, Irland, Nederlandene og Tyskland
(sagerne COMP/E-1/37.787, COMP/E-1/37.788, COMP/E-1/37.789, 
COMP/E-1/37.790, COMP/E-1/37.791 og COMP/E-1/37.919)

Med indførelsen af euroen den 1. januar 1999 blev vekselkursen på de daværende 11 ØMU-valutaer (og
siden den 1. januar 2001 12 ØMU-valuater) uigenkaldeligt fastlåst, hvorved det såkaldte spread, dvs.
forskellen mellem køber- og sælgerkurs, og dermed også en indtægtskilde for bankerne forsvandt.

Kort tid efter denne dato modtog Kommissionen klager fra forbrugere over, at visse banker i fællesskab
havde indført gebyrer for omveksling af euroområdevalutaer (eurosedler).

Prisfastsættelseskarteller repræsenterer en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, uanset om de
har til formål at holde priserne kunstigt oppe eller minimere et prisfald. Bankerne skal hver især fastsætte
deres egne vekselgebyrer. De må ikke gøre det kollektivt. Gør de det, er der tale om en meget alvorlig
overtrædelse af konkurrencereglerne, som straffes meget hårdt af Kommissionen.

For at kunne vurdere alle relevante fakta vedrørende de muligvis konkurrencefordrejende aftaler eller
samordnede praksis gennemførte Kommissionen en række uanmeldte kontrolundersøgelser hos et antal
banker og udsendte begæringer om oplysninger til de fleste banker i euroområdet.

I forbindelse med disse kontrolundersøgelser indsamlede Kommissionen en mængde materiale, der
tydede på, at visse nationale grupper af banker kunne have indledt et hemmeligt samarbejde med det
formål at fastholde vekselgebyrerne på et vist niveau for at mindske deres tab som følge af euroens
indførelse. På grundlag af dette materiale indledte Kommissionen i 2000 sager mod en lang række banker
og vekselkontorer i syv medlemsstater (Belgien, Tyskland, Irland, Nederlandene, Østrig, Portugal og
Finland).

Med det formål at få afsluttet kartelsagen mod dem tog nogle banker i perioden mellem april og juni
2001 imidlertid ensidigt initiativ til at tilbyde Kommissionen en betydelig nedsættelse af deres gebyrer på
veksling af eurosedler og afskaffelse af alle gebyrer senest i oktober 2001, i det mindste for deres egne
kunders købstransaktioner.

Eftersom der i denne sag gjorde sig helt exceptionelle omstændigheder gældende, i og med at det
relevante marked, dvs. markedet for omveksling af eurosedler, ville forsvinde med euroens fysiske
indførelse i januar 2002, og eftersom tilbuddene fra bankerne kunne accepteres, besluttede
Kommissionen at indstille kartelsagen mod over 50 banker i Belgien, Finland, Portugal, Irland og
Nederlandene og mod visse banker i Tyskland.

Kommissionen fandt, at den foreslåede ændring af bankernes kommercielle adfærd bragte den
formodede overtrædelse til ophør. Kommissionen vedtog sin beslutning om at indstille sagen af almene
hensyn og med det formål at sikre forbrugerne nogle direkte og øjeblikkelige fordele.

Fra maj måned 2001 var forbrugerne da også rent faktisk vidne til et betydeligt fald i de gebyrer, der blev
beregnet ved veksling af eurozonevalutaer, og fra sidste kvartal af 2001 kunne de glæde sig over deres totale
forsvinden. Sidstnævnte lettede i øvrigt også overgangen til eurosedler og -mønter den 1. januar 2002.
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Disse sager viser, hvor vigtig en rolle forbrugerne spiller, både som forsvarere af en håndfast
gennemførelse af konkurrencereglerne og som dem, der har størst udbytte heraf. Forbrugere og
forbrugerorganisationer kan styrke deres rolle i konkurrencespørgsmål yderligere ved at forblive årvågne
og spille en aktiv rolle i forbindelse med afsløringen af ulovlige former for samarbejde.

Corrib (sag COMP/E-3/37.708)

Kommissionen afsluttede sin undersøgelse i sagen vedrørende det irske Corrib-gasfelt, efter at Corribs
ejere havde besluttet at trække deres fritagelsesansøgning tilbage. Fritagelsen skulle have givet dem
mulighed for fælles afsætning af den gas, der produceres ved Corrib (102). Gasforbrugere i Irland vil nu
kunne vælge mellem et større antal gasleverandører.

Corrib-gasfeltet er et nyopdaget gasfelt, der ligger ud for Irlands vestkyst. Feltets ejere har erklæret det
kommercielt bæredygtigt, og det vil være det eneste gasfelt i Irland i årene fremover efter udtømningen
af gasfeltet ved Kinsale, medmindre der gøres nye opdagelser.

I 1999 ansøgte Corribs ejere, dvs. Enterprise Energy Ireland Limited, Statoil (Norge) og Marathon
(USA) om en fritagelse for i de første fem produktionsår at kunne markedsføre gassen fra Corrib i
fællesskab. Selskaberne hævdede, at den fælles afsætning ville være nødvendig for at skabe en
tilstrækkelig modvægt til de etablerede energiselskaber i Irland, dvs. Bord Gais Eirean (BGE), der er det
statsejede gasselskab, og Electricity Supply Board (ESB), der er det statsejede elselskab, der benytter
store mængder gas til sin elproduktion.

Skønt Kommissionen måtte erkende, at BGE og ESB indtog en meget stærk position på markedet,
nærede den også visse bekymringer for konkurrencen. Den satte navnlig spørgsmålstegn ved, om den
fælles afsætning ville udløse økonomiske fordele, således som påkrævet i henhold til EU’s konkurren-
ceregler. Hvad dette punkt angik, påpegede Kommissionen også, at den aktuelle liberaliseringsproces
inden for gassektoren vil gøre et stigende antal gasforbrugere til såkaldt »privilegerede« gasforbrugere,
som frit vil kunne vælge mellem forskellige udbydere. I Irland, der er kendetegnet ved hastigt
ekspanderende energimarkeder, omfatter disse privilegerede forbrugere allerede kraftværker og
energitunge industrielle forbrugere.

Corrib-partnerne, der havde undladt at iværksætte den fælles afsætning, trak deres fritagelsesansøgning
tilbage som følge af de konkurrencemæssige betænkeligheder, Kommissionen havde tilkendegivet. Som
følge heraf besluttede Kommissionen at indstille sine undersøgelser. Denne sag bekræftede endnu en
gang Kommissionens generelle politik bestående i ikke længere at tolerere fælles salg inden for
gassektoren, medmindre der gør sig helt specielle forhold gældende.

Marathon (sag COMP/E-3/36.246)

Kommissionen indstillede Marathon-sagen mod det tyske gasselskab Thyssengas, efter at sidstnævnte
havde givet tilsagn om at forbedre mulighederne for adgang til selskabets rørledningsnet (103). Marathon-
sagen vedrørte en gruppe europæiske gasselskabers formodede kollektive afvisning af at give adgang til
gasrørledninger på det europæiske fastland. Et af disse selskaber var Thyssengas. Sagen blev indledt efter
en klage fra den norske gasproducent Marathon. Klagen blev senere trukket tilbage, efter at parterne

¥102∂ Pressemeddelelse IP/01/578 af 20.4.2001.
¥103∂ Pressemeddelelse IP/01/1641 af 23.11.2001.
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havde indgået et forlig. Kommissionen besluttede imidlertid, at det var i Fællesskabets interesse at gå
videre med sagen.

Et af de selskaber, der var omfattet af undersøgelsen, nemlig Thyssengas — det mindste af de europæiske
selskaber — fremsatte en række forslag, der skulle gøre det lettere at få adgang til selskabets
rørledningsnet. Thyssengas afgav tilsagn på følgende fem områder:

• Med hensyn til afbalancering gav Thyssengas tilsagn om at bistå gastransportørerne med at undgå
høje takster for manglende afbalancering ved at indføre et gratis online afbalanceringssystem, der
kan begrænse forskellene mellem de nominelle og faktiske leverancer. Thyssengas tilbød også en
såkaldt »udvidet afbalanceringsordning« der øger gastransportørernes fleksibilitet fra 15 til 25 %.
Desuden kan gastransportørerne udligne ubalancer i løbet af den efterfølgende måned, enten in
natura (dvs. ekstra gasleverancer) eller ved at bytte ubalancer med andre kunder eller ved at betale
for ubalancen.

• Thyssengas’ tilsagn vedrørende handel med kapacitetsrettigheder udgjorde det første skridt hen
imod udviklingen af et sekundært marked, hvor kapacitetshavere vil kunne handle med de
kapacitetsrettigheder, de har overtaget fra ejerne af rørledninger. I denne forbindelse er det også
vigtigt at bemærke, at Thyssengas tilbød at indgå kortfristede transportkontrakter (helt ned til én
dag) og vil tillade flere transportører at slå deres transportkontrakter sammen for derved at holde
udgifterne nede.

• Med hensyn til overbelastningsstyring gav Thyssengas tilsagn om at indføre et såkaldt »use it or
lose it«-princip for kapacitetsreservationer foretaget af selskabets egen afdeling for handel med gas.
Dette tilsagn betyder, at tredjemand får ret til efter anmodning at bruge uudnyttet transportkapacitet,
som Thyssengas’ handelsafdeling oprindeligt har bestilt. Thyssengas gav også tilsagn om at tilbyde
uopsigelige kontrakter, som i reglen fører til uafbrudt transport, medmindre der sker noget uforudset,
f.eks. et fald i temperaturen.

• For at forbedre adgangsordningens gennemsigtighed lovede Thyssengas, at selskabet på sit websted
ville offentliggøre et detaljeret kort over ledig kapacitet ved hovedindgangene til Thyssengas’
rørledningssystem. Samtidig gav Thyssengas tilsagn om at oprette et it-system, der giver
transportørerne nem adgang til oplysninger om Thyssengas’ transmissionstakster.

• Endelig gav Thyssengas tilsagn om at forbedre sin behandling af anmodninger om adgang.
Selskabet lovede således at udforme standardformularer og -kontrakter og begrænse antallet af
mulige begrundelser for at nægte adgang til selskabets rørledninger. Dermed vil man kunne gøre
planlægningen mere sikker, mindske transaktionsomkostningerne og mindske antallet af tilfælde,
hvor der nægtes adgang til nettet.

Thyssengas’ tilsagn (minus visse undtagelser) trådte i kraft den 1. december 2001. Tilsagnene vil gælde
indtil juli 2005. I denne periode vil de blive kontrolleret af en administrator, som aflægger regelmæssig
beretning til Kommissionen. En ikke-fortrolig version af Thyssengas’ tilsagn er offentliggjort på
selskabets websted (http://www.thyssengas.de).

Da det forventes, at tilsagnene vil føre til forbedringer på gastransmissionsmarkedet i Tyskland,
besluttede Kommissionen at skrinlægge Marathon-sagen, så længe tilsagnene overholdes. I denne
forbindelse tog Kommissionen også hensyn til Thyssengas’ stilling på markedet og selskabets bidrag til
den påståede overtrædelse.
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El-kabel mellem Det Forenede Kongerige og Frankrig (sag COMP/E-3/38.015)

Efter at Kommissionen havde tilkendegivet visse betænkeligheder med hensyn til konkurrencesitu-
ationen, gik de virksomheder, der driver undervandskablet mellem Det Forenede Kongerige og Frankrig,
med til at give tredjeparter adgang til den infrastruktur, der benyttes til eksport og import af elektricitet
mellem de to medlemsstater.

Der findes kun et enkelt undervandskabel mellem Det Forenede Kongerige og Frankrig. Det har en
samlet kapacitet på 2 000 megawatt (MW) i hver retning og ejes af de selskaber, der er ansvarlige for
transmissionssystemet i England og Wales (National Grid) og i Frankrig (EDF/RTE). Kablet mellem Det
Forenede Kongerige og Frankrig er blevet drevet på rent kommercielt basis siden 1986. Driftsomkost-
ningerne dækkes ikke gennem transmissionsafgifter, men gennem brugsafgifter.

I praksis var det tidligere kun EDF, der havde ret til at benytte kablet til eksport af elektricitet til Det
Forenede Kongerige, jf. en aftale om driften af kablet, der udløb i marts 2001.

De to systemoperatører henvendte sig til Kommissionen, før de lagde sig fast på nye regler for driften af
kablet og for kapacitetsfordelingen efter udløbet af ovennævnte aftale. På baggrund af bemærkningerne
fra Kommissionen besluttede de at give tredjeparter adgang til kablet og ikke længere forbeholde
kabelkapaciteten noget bestemt selskab. Kapaciteten er efterfølgende blevet udbudt i licitation. Den nye
ordning blev gennemført i begyndelsen af 2001. Resultatet af licitationerne offentliggøres.

Den franske systemoperatør ændrede også sine regler for fremføring af elektricitet i Frankrig for at gøre
procedurerne og fremføringsrettighedernes varighed kompatible med fremføringsrettighederne knyttet til
undervandskablet. Disse ændringer betyder, at elselskaber i andre lande på det europæiske fastland, der
ønsker at eksportere elektricitet til Det Forenede Kongerige via undervandskablet mellem Det Forenede
Kongerige og Frankrig, ikke længere bliver forhindret i at gøre det som følge af en restriktiv fordeling af
transitrettigheder i Frankrig. Den franske systemoperatør er tilsvarende gået med til, at transitrettig-
hederne fra Spanien i fremtiden vil matche den kapacitet, der tildeles gennem auktioner om kapaciteten i
forbindelseskablet mellem Spanien og Frankrig. Endelig er det EDF/RTE, der vil bære omkostninger og
tab forbundet med overbelastninger i Frankrig.

Efter Kommissionens opfattelse ville enhver begrænsning af tildelingen af transitrettigheder eller
forskelsbehandling have været i strid med EU’s konkurrenceregler og udgjort et potentielt misbrug af en
dominerende stilling (EF-traktatens artikel 82). En bevilling af særlige transmissionsrettigheder til et
bestemt selskab ville have givet selskabet mulighed for at omgå de kapacitetsfordelingsregler, der gælder
for andre elselskaber. Dermed kunne systemoperatører, der indtager en dominerende stilling på markedet
for fremføring af elektricitet mellem kontinentet og Det Forenede Kongerige, som udgør en væsentlig del
af fællesmarkedet, have gjort sig skyldige i forskelsbehandling. Denne forskelsbehandling ville have
stillet andre operatører ringere i konkurrencen i forhold til EDF.

4. Resumé af afgørelser truffet af EF-Domstolen og Retten i Første Instans

NALOO (sag COMP/E-3/35.821)

Kommissionen appellerede Retten i Første Instans’ dom i sag T-89/98, NALOO mod Kommissionen, til
Domstolen. Den pågældende dom fra februar 2001 annullerede Kommissionens beslutning fra maj 1998
om at afvise en klage indbragt af National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO).
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NALOO indbragte sin første klage til Kommissionen i 1990. Klagen vedrørte det britiske kulmarked og
var baseret på EKSF-traktatens artikel 63 og 66, stk. 7. NALOO hævdede, at Central Electricity
Generating Board og British Coal Corporation (BCC) havde gjort sig skyldige i diskriminerende
prissætning og urimeligt høje licensafgifter til fordel for kul udvundet under licens af deres medlemmer.
Klagen blev afvist af Kommissionen ved en beslutning vedtaget i 1991. Den klagende part appellerede
denne beslutning til Retten i Første Instans, som imidlertid gav Kommissionen medhold.

I 1994 indbragte NALOO en ny klage vedrørende stort set samme emne. NALOO søgte en beslutning fra
Kommissionen angående forholdene i årene fra 1973 til 1990, som kunne gøre det muligt for organisationen
at søge erstatning ved domstolene. Kommissionen afviste som tidligere nævnt også denne klage.

Kommissionen iværksatte den 25. april 2001 en appel mod Retten i Første Instans’ annullering af
Kommissionens beslutning fra 1998. Hver af de tre andre parter, dvs. BCC, International Power og
PowerGen, iværksatte også en appel. Sagen var endnu ikke afgjort i juni 2002.

British Sugar (sag IV/33.708), Tate & Lyle (sag IV/33.709), 
Napier Brown (sag IV/33.710) og James Budgett & Son (sag IV/33.711)

Efter en appel iværksat af tre af parterne stadfæstede Retten i Første Instans i en dom af 12. juli 2001 (104)
Kommissionens beslutning bortset fra en bødenedsættelse for Tate & Lyle (se også første del, nr. 71-74).

Asia Motor France SA (sag COMP/F-2/33.014)

Ved en kendelse (105) afsagt af Domstolen blev Retten i Første Instans’ dom i sagen vedrørende Asia
Motor France IV (106) stadfæstet. I denne dom havde Retten i Første Instans givet Kommissionen
medhold i beslutningen om at afvise en klage med henvisning til nyt bevismateriale, efter at to tidligere
beslutninger herom var blevet annulleret (107) (se også første del, nr. 186-187).

B — Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået af Kommissionen

¥104∂ Forenede sager T-202/98, T-204/98 og T-207/98, Tate & Lyle, British Sugar og Napier Brown mod Kommissionen.
¥105∂ Sag C-1/01 P, kendelse afsagt af Domstolen (Anden Afdeling) den 20.9.2001.
¥106∂ Sag T-154/98.
¥107∂ Sag T-7/92, Asia Motor France II, og sag T-387/94, Asia Motor France III.

Titel Dato Offentliggjort i 

Udkast til retningslinjer for markedsanalyse og beregning 
af stærk markedsposition 25.3.2001 KOM(2001) 175, 28.3.2001

Kommissionens afgørelse om høringskonsulentens 
kompetenceområde under behandlingen af visse 
konkurrencesager 23.5.2001 EFT L 162, 19.6.2001, s. 21

Kommissionens forordning (EF) nr. 1324/2001 om 
ændring af forordning (EØF) nr. 1617/93, for så vidt angår 
konsultationer om passagertakster og fordeling af ankomst- 
og afgangstidspunkter mellem lufthavne 29.6.2001 EFT L 177, 30.6.2001, s. 56

Meddelelse fra Kommissionen om aftaler af ringe 
betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning af 
konkurrencen i henhold til artikel 81, stk. 1, i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (bagatelaftaler) 22.12.2001 EFT C 368, 22.12.2001, s. 13
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C — Formelle beslutninger efter EF-traktatens artikel 81, 82 og 86

1. Offentliggjorte beslutninger

Sag nr. 
COMP/ Offentliggjort beslutning Beslutningsdato Offentliggjort i

35.141 UPS/Deutsche Post
(Deutsche Post I) 20.3.2001 EFT L 125, 5.5.2001, s. 27

37.576 UEFA Broadcasting Regulations 19.4.2001 EFT L 171, 26.6.2001, s. 12

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artikel 82) 20.4.2001 EFT L 166, 21.6.2001 s. 1

36.957 GlaxoWellcome 8.5.2001 EFT L 302, 17.11.2001, s. 1

34.950 Eco-Emballages 15.6.2001 EFT L 233, 31.8.2001 s. 37

36.041 Michelin 20.6.2001 EFT L 143, 31.5.2002, s. 2

36.693 Volkswagen 29.6.2001 EFT L 262, 8.9.2001, s. 4

38.044 NDC Health/IMS Health: foreløbige 
forholdsregler 3.7.2001 EFT L 59, 28.2.2002, s. 18

36.490 Grafitelektrodekartel 18.7.2001 EFT L 100, 16.4.2002, s. 1

37.444 og
37.386

SAS/Mærsk Air
Sun Air/SAS og Mærsk Air

18.7.2001
Art. 81-
beslutning med 
bødepålæg EFT L 265, 5.10.2001, s. 15

36.915 DP/BPO 
(Deutsche Post II) 25.7.2001 EFT L 331, 15.12.2001, s. 40

37.462 Identrus 31.7.2001 EFT L 249, 19.9.2001, s. 12

29.373 Visa International 
(ikke-diskriminationsklausulen) 9.8.2001 EFT L 293, 10.11.2001, s. 24

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artikel 81) 18.9.2001 IP/01/1279

36.756 Natriumglukonatkartel 2.10.2001 IP/01/1355

36.264 DaimlerChrysler 10.10.2001

37.133 SNELPD/France 
(La Poste — France) 23.10.2001 EFT L 120, 7.5.2002, s. 19

37.512 Vitaminkarteller 21.11.2001 IP/01/1625

37.800 Luxembourgske bryggerier 5.12.2001

37.614 Interbrew + Alken-Maes (belgiske bryggerier) 5.12.2001

36.604 Citronsyrekartel 5.12.2001 IP/01/1743

37.859 La Poste Hays 
(De Post/La Poste — Belgien) 5.12.2001 EFT L 61, 2.3.2002, s. 32

37.027 Zincphosphatkartel 11.12.2001 IP/01/1797

37.919 Tysk bankkartel 11.12.2001 IP/01/1796

36.212 Kartel inden for selvkopierende papir 20.12.2001 IP/01/1892
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2. Andre formelle beslutninger (108)

2.1. Beslutninger om afvisning af klage 

2.2. Andre ikke-offentliggjorte beslutninger 

D — Sager afsluttet ved en administrativ skrivelse 
(»comfort letter«) i 2001 109

¥108∂ Ikke offentliggjort i EF-Tidende.

Sag nr. COMP/ Navn Beslutningsdato

35.580 Golstein/General Council of the Bar 12.1.2001

37.665 Star/Irish Sun: afvisning af klage over påståede illoyale 
priser og misbrug af dominerende stilling 16.1.2001

37.651 ESCO/Finnlines mfl. 23.1.2001 

36.095 VES/den britiske regering 8.2.2001

36.703 ZTG/Shell 8.2.2001

34.790 UEFA/Canal+ 6.6.2001 

30.846 Ivoclar 14.6.2001

37.827 Suomen Perimistoimistojen Liito/Suomi 23.10.2001

37.916 CAMIF/UGAP+France 20.12.2001

37.858 Beaud 21.12.2001

Sag nr. COMP/ Navn Beslutningsdato 

37.689 North Sea Liner Conference
(ingen indsigelse) 21.2.2001

37.982 Grand Alliance/Americana
(ingen indsigelse) 2.4.2001

37.939 P&O/Stena Line 2 
(fritagelse, forlængelse)

31.5.2001
IP/01/806, 7.6.2001

38.021 Europe to Caribbean Consortium
(ingen indsigelse) 8.6.2001

37.812 British Midland/Lufthansa/SAS
(fritagelse på betingelser)

12.6.2001
IP/01/831, 13.6.2001

¥109∂ 1 = Negativattest efter art. 81, stk. 1, eller art. 82.
2 = Individuel fritagelse efter art. 81, stk. 3.
3 = Overensstemmelse med meddelelse/gruppefritagelse.

Sag nr. 
COMP/ Navn Date Skrivelsens art ¥109∂

37.697 British Gas 4.1.2001 1

37.929 PPL + NIE 10.1.2001 1

36.572 Shiseido 11.1.2001 1

36.779 RAG 12.1.2001 2

33.338 Christian Dior 12.1.2001 2
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34.985 Pool Italiano Assicurazione Rischi Atomici 17.1.2001 1

37.428 Ladbroke + PMU + 2 26.1.2001 1

36.557 Biffpack 2.2.2001 2

36.562 Difpak 2.2.2001 2

35.871 Beauté Prestige International 6.2.2001 3

35.985 Kalmar + TIEF 6.2.2001 2

36.935 Volvo Penta + ZF 9.2.2001 1

37.994 Valeo + Ichikoh Industries 9.2.2001 1

37.694 NMG + 1 13.2.2001 1

33.737 Guerlain SA 15.2.2001 3

34.558 Aseguradores Riesgos Nucleares 21.2.2001 1

37.363 Svenska Atomförsäkringspoolen 21.2.2001 1

37.940 CIR + Österreichische Electrizität + 1 22.2.2001 1

37.562 Eutelsat 23.2.2001 1

37.435 CCA/Banques Italiennes 27.2.2001 1

37.298 Renault + GM Europe + 3 28.2.2001 1

37.056 UNESPA 5.3.2001 1

37.873 Maxxium + 3 5.3.2001 2

37.548 CCG Centrale für Coorganisation 6.3.2001 1

36.104 Philips + CCETT + 6 7.3.2001 1

37.642 Digital Audio Broadcasting (DAB) 7.3.2001 1

36.712 Wastepack 19.3.2001 2

33.803 Eau de Cologne 4711 10.4.2001 3

38.010 PRIMAR 10.4.2001 2

36.460 FIFA Broadcasting Regulations 20.4.2001 1

35.669 Svenska Returglas + 16 24.4.2001 2

35.658 Retursystem 24.4.2001 2

35.656 PET Recycling II 24.4.2001 2

37.368 Toyota + TRW 25.4.2001 1

36.943 Mobil + Akzo + 4 26.4.2001 1

37.224 Svenska Returpack-PET 26.4.2001 2

37.693 MAN B&W + JSC 27.4.2001 1

36.533 Yves Saint Laurent 16.5.2001 3

37.810 TKS + Usinor + Voest (Eurostrip) 31.5.2001 3

37.948 Prototum 15.6.2001 1

36.283 Lancaster 15.6.2001 2

34.889 Parfums Azzaro 22.6.2001 3

36.672 Clarins 25.6.2001 3

37.145 MTU + Volvo 26.6.2001 1

35.427 Alcatel Austria + AEG Austria 28.6.2001 1

37.272 Coredeal 4.7.2001 1

37.886 Porsche 11.7.2001 2

37.747 Stockhausen — Rohm + Haas 18.7.2001 1

38.034 Goodyear/Michelin 20.7.2001 1

32.810 Groupement Carte Bleue 20.7.2001 1

37.914 Volvo + Deutz + 2 25.7.2001 1

38.064 Covisint + 5 26.7.2001 1
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36.951 Stokke + 10 31.7.2001 3

38.095 ABI + PPIAB 6.8.2001 1

36.932 Eisai + Pfizer 20.8.2001 2

34.992 Danske Slagterier 20.8.2001 1

38.176 DuBay 22.8.2001 1

37.405 Grundig + 1 23.8.2001 2

34.408 Rochas 26.9.2001 3

38.051 Pro Europe 28.9.2001 1

38.143 MPEG LA 2.10.2001 1

34.182 ROC 2.10.2001 3

36.020 Expanscience + 5 2.10.2001 3

37.888 Cembureau 3.10.2001 1

35.288 Paco Rabanne 4.10.2001 3

37.991 Wirtschaftskammer Österreich 17.10.2001 1

38.175 ARGE Euro Logistik 17.10.2001 1

33.789 Nina Ricci 24.10.2001 3

35.163 og 
36.638 FIA/FOA 29.10.2001 1, 2

37.995 Intelsat 9.11.2001 1

37.840 Levantè Global 14.11.2001 1

33.669 Chanel + Diprolux + G. Müller + Luso Helvetica + 4 14.11.2001 3

34.361 Chanel + Harwood Brothers 14.11.2001 3

36.589 Givenchy 14.11.2001 3

37.893 og 
37.894 Ceced 14.11.2001 2

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG Frankfurt 27.11.2001 1

38.192 Cable & Wireless + Acma Parties 29.11.2001 1

37.216 Lancaster Group Coty France 29.11.2001 2

38.091 Eutilia + 11 5.12.2001 1

38.092 Eudorsia + 5 5.12.2001 1

38.016 Nordiska Satellitaktiebolaget og Modern Times Group 12.12.2001 2

33.366 Lancôme 18.12.2001 3

33.424 Parfums Paloma Picasso 18.12.2001 3

33.425 Parfums Cacharel 18.12.2001 3

34.912 Giorgio Armani 18.12.2001 3

34.913 Biotherm 18.12.2001 3

34.914 Guy Laroche 18.12.2001 3

34.915 Ralph Lauren 18.12.2001 3

34.916 Helena Rubenstein 18.12.2001 3

31.624A Vichy + 9 19.12.2001 2

37.557 Eurex + 2 21.12.2001 1
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E — Meddelelser efter EF-traktatens artikel 81 og 82

1. Meddelelser i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17

2. Meddelelser med opfordring til tredjemand om at fremsætte bemærkninger 
til planlagte transaktioner

3. »Carlsberg«-meddelelser 
(om joint ventures oprettet i samarbejdsøjemed og med strukturændringer) 

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i

37.747 Stockhausen — Rohm + Haas EFT C 117, 21.4.2001, s. 3

29.373 Visa International (MIF-aspekterne) EFT C 226, 11.8.2001, s. 21

38.014 IFPI Simulcasting EFT C 231, 17.8.2001, s. 18

37.921 Viking Cable EFT C 247, 5.9.2001, s. 11

37.893 CECED vandvarmere EFT C 250, 8.9.2001, s. 4

37.894 CECED opvaskemaskiner EFT C 250, 8.9.2001, s. 2

38.006 Online Travel Portal Ltd EFT C 323, 20.11.2001, s. 6

37.396 Revideret TACA EFT C 335, 29.11.2001, s. 12

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i

37.995 Intelsat EFT C 9, 12.1.2001, s. 4

38.074 Vodafone EFT C 42, 1.2.2001, s. 11

38.126 BUMA, GEMA, PRS, SACEM EFT C 145, 17.5.2001, s. 2

38.143 MPEG LA + 5 EFT C 174, 19.6.2001, s. 6

38.170 REIMS EFT C 195, 11.7.2001, s. 8

38.287 Telenor Broadband Services
AS/Groupe Canal+ SA/Canal+
Télévision AB/Canal Digital AS EFT C 340, 4.12.2001, s. 6

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i

38.064 DaimlerChrysler AG/Ford Motor Company/General 
Motors Corporation/Nissan Motors Co. Ltd/Renault — 
Covisint EFT C 49, 15.2.2001, s. 4

38.091 Electrabel/EDF/Endesa/Enel/Iberdrola/ National 
Grid/Nuon/RWE/Scottish Power/United 
Utilities/Vattenfall — Eutilia EFT C 100, 30.3.2001, s. 14

38.089 TF6, Série Club EFT C 103, 3.4.2001, s. 7

38.016 Modern Times Group AB og Nordiska 
Satellitaktiebolaget EFT C 110, 11.4.2001, s. 9

38.092 SKF, Rockwell International, Timken, INA, Sandvik, 
Endorsia EFT C 122, 24.4.2001, s. 7

38.095 ABI + PPIAB EFT C 132, 4.5.2001, s. 3

38.051 Pro Europe EFT C 153, 24.5.2001, s. 4
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F — Pressemeddelelser

38.135 Scottish Power + Northern Electric EFT C 177, 22.6.2001, s. 2

38.176 DuBay + DuPont + Bayer EFT C 185, 30.6.2001, s. 60

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG 
Frankfurt EFT C 274, 29.9.2001, s. 12

38.264 European Hydro Power (EHP) EFT C 316, 10.11.2001, s. 15

38.207 CNH Global NV and Kobelco Construction Machinery 
Co. Ltd EFT C 319, 14.11.2001, s. 17

38.153 Hoffmann-La Roche/Chiron EFT C 321, 16.11.2001, s. 11

Reference Dato Emne

IP/01/1 3.1.2001 Kommissionen fritager Unisource fra indberetningspligt efter 
konkurrencereglerne 

IP/01/4 5.1.2001 Kommissionen udsender meddelelse om telekommunikation via internet

MEMO/01/4 10.1.2001 Talsmandsudtalelse om appelsagen mod Adalat-beslutningen

IP/01/30 11.1.2001 Større mulighed for konkurrence om import af elektricitet i Nordeuropa — et 
skridt hen imod et indre marked for elektricitet

MEMO/01/11 19.1.2001 Undersøgelse af formodet ølkartel i Portugal 

IP/01/82 22.1.2001 Kommissionen støtter aftale mellem Ladbroke og franske PMU om tv-
rettighederne til franske hestevæddeløb i Belgien 

IP/01/84 23.1.2001 Nederlandske fiskere kan nu lande og sælge fangster i udenlandske havne efter 
Kommissionens indgreb 

MEMO/01/19 24.1.2001 Talsmandsudtalelse om drøftelserne om fodboldtransfers 

IP/01/120 26.1.2001 Kommissionen glæder sig over fremskridt i løsningen af den langvarige 
FIA/Formel 1-sag 

IP/01/156 5.2.2001 Kommissionen mener efter sin indledende gennemgang, at aftalerne mellem 
SAS og Mærsk Air er i strid med konkurrencereglerne

IP/01/181 8.2.2001 Kommissionen udsender høringsoplæg om IATA-passagertakstkonferencerne 

IP/01/204 14.2.2001 Kommissionen afholder høring om fremtidens bildistribution i EU 

IP/01/209 14.2.2001 Fællesudtalelse fra kommissærerne Monti, Reding og Diamantopoulou samt 
FIFA-præsident Blatter og UEFA-præsident Johansson 

IP/01/225 17.2.2001 Resultatet af de tekniske drøftelser med FIFA/UEFA om transferregler 

IP/01/227 19.2.2001 Bilpriserne i EU: stadig ingen klar tendens til mindre prisforskelle 

IP/01/249 23.2.2001 Kommissionen afslutter overtrædelsessag mod produktions- og 
salgslicensaftaler mellem Philip Morris og Altadis 

IP/01/270 28.2.2001 Drøftelse med FIFA/UEFA om transferregler 

IP/01/314 6.3.2001 Resultatet af drøftelserne mellem Kommissionen og FIFA/UEFA om FIFA’s 
regler for internationale spillersalg 

IP/01/320 6.3.2001 Kommissionsformand Prodi udtrykker tilfredshed med resultatet af 
forhandlingerne om transferreglerne for fodboldspillere 

IP/01/333 8.3.2001 Kommissionen indkalder bemærkninger til P&O Stena Lines færgetrafik over 
kanalen 

IP/01/341 12.3.2001 Ny britisk-fransk elsamkøringslinje vil skabe øget konkurrence 

IP/01/342 12.3.2001 Kommissionen anlægger sag mod Luxembourg ved EF-Domstolen for 
tilsidesættelse af adgangsreglerne inden for telekommunikation 

MEMO/01/76 12.3.2001 Samkøringslinjers rolle på elmarkedet — et konkurrenceperspektiv 

IP/01/365 14.3.2001 Kommissionen indleder sag mod IMS Health i Tyskland med henblik på 
foreløbige forholdsregler
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IP/01/366 14.3.2001 Kommissionen indkalder bemærkninger til partnerskab mellem British 
Midland, Lufthansa og SAS 

IP/01/419 20.3.2001 Efter kartelindgreb i postsektoren har Deutsche Post adskilt sine pakketjenester 
fra sit brevmonopol 

MEMO/01/104 23.3.2001 Udtalelse om kontrolundersøgelser på markedet for kobberrør 

IP/01/456 28.3.2001 Kommissionen afklarer konkurrenceretlige principper inden for telesektoren 

MEMO/01/129 6.4.2001 Intel: reaktion på pressemeddelelse om kartelundersøgelse 

IP/01/554 11.4.2001 Kommissionen afslutter kartelsag mod den nederlandske bank SNS efter 
bankens ændring af gebyrsatserne for veksling af euroområdevalutaer

IP/01/569 18.4.2001 Microsoft indvilliger i ikke at påvirke europæiske digitalkabeloperatørers 
teknologivalg

IP/01/578 20.4.2001 Enterprise Oil, Statoil og Marathon skal markedsføre Irish Corrib-gas hver 
for sig 

IP/01/583 20.4.2001 Kommissionen godkender UEFA’s nye Broadcasting Regulations 

IP/01/584 20.4.2001 Kommissionen skrider ind over for Duales System Deutschland AG 
(Der Grüne Punkt) for misbrug af dominerende stilling 

MEMO/01/149 24.4.2001 Udtalelse om undersøgelse af gipspladekartel 

IP/01/634 3.5.2001 Kommissionen afslutter kartelsag mod Bayerische Landesbank Girozentrale 
efter bankens ændring af gebyrsatserne for veksling af euroområdevalutaer

IP/01/635 3.5.2001 Kommissionen afslutter sagen mod Ulster Bank efter bankens ændring af 
gebyrsatserne for veksling af euroområdevalutaer 

IP/01/650 7.5.2001 Kommissionen afslutter kartelsag mod nederlandske og belgiske banker efter 
deres ændring af vekselgebyrer 

IP/01/661 8.5.2001 Kommissionen nedlægger forbud mod GlaxoWellcomes dobbeltprissystem i 
Spanien 

IP/01/673 10.5.2001 Kommissionen afslutter undersøgelse af diskriminerende landingsafgifter i 
europæiske lufthavne 

IP/01/690 14.5.2001 Kommissionen afslutter kartelsag mod WestLB og Bank J. Van Breda & Co. 
efter deres ændring af gebyrsatserne for veksling af euroområdevalutaer

IP/01/694 15.5.2001 Kommissionen finder efter indledende gennemgang, at IATA’s 
fragttakstkonsultationer er i strid med konkurrencereglerne 

IP/01/696 15.5.2001 Kommissionen nedlægger forbud mod partnerskab mellem Austrian Airlines og 
Lufthansa 

IP/01/709 16.5.2001 Konkurrencepolitik: revision af bagatelmeddelelsen fra 1997 

IP/01/713 17.5.2001 Kommissionen godkender selektivt distributionssystem for Yves Saint Laurent-
parfume

MEMO/01/187 17.5.2001 Udtalelse fra konkurrencekommissær Mario Monti om EDF’s køb af aktier i 
Montedison 

IP/01/760 30.5.2001 Kommissionen pålægger Volkswagen AG bøde på 30,96 mio. EUR for 
detailprisbinding på det tyske marked ¥110∂

IP/01/791 6.6.2001 Kommissionen indleder kartelsag mod La Poste (Belgien)

IP/01/806 7.6.2001 Kommissionen har ingen indsigelser mod P&O Stena Lines færgetrafik over 
kanalen 

IP/01/830 13.6.2001 Kommissionen rejser indsigelse mod GFU’s fælles salg af gas i Norge 

IP/01/831 13.6.2001 Kommissionen godkender partnerskab mellem BMI British Midland, Lufthansa 
og SAS 

MEMO/01/223 13.6.2001 Udtalelse fra Kommissionens talsmand om FöreningsSparbanken og SEB 

¥110∂ Af proceduremæssige årsager blev beslutningen vedtaget på ny den 29.6.2001.
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IP/01/850 15.6.2001 Kommissionen fastlægger konkurrenceprincipperne for markedet for 
bortskaffelse af emballageaffald

IP/01/872 20.6.2001 Kommissionen bekræfter behovet for at skride ind over for begrænsninger i de 
grænseoverskridende investeringer og fordrejninger på energimarkedet

IP/01/873 20.6.2001 Kommissionen pålægger Michelin bøde for misbrug af dominerende stilling 

IP/01/941 3.7.2001 Kommissionen træffer foreløbige forholdsregler over for IMS Health i Tyskland 

IP/01/962 5.7.2001 Kommissionen påbyder Ferrovie dello Stato at åbne adgang til det italienske 
jernbanemarked 

MEMO/01/262 11.7.2001 Udtalelse om undersøgelse af mobiltelefonroaming 

IP/01/1007 17.7.2001 Pressemeddelelse efter kommissær Montis møde med den tyske statssekretær 
Koch-Weser

IP/01/1009 18.7.2001 Kommissionen pålægger SAS og Mærsk Air bøder for markedsdelingsaftale 

IP/01/1010 18.7.2001 Kommissionen pålægger otte virksomheder bøder for grafitelektrodekartel 

IP/01/1011 18.7.2001 Kommissionen sætter gang i debat om nye regler for bødefritagelse og 
-nedsættelse i kartelsager 

IP/01/1035 19.7.2001 Kommissionen genoptager sag om det tyske fastprissystem for bøger på grund 
af dets virkninger for grænseoverskridende bogsalg via internet 

IP/01/1043 20.7.2001 Kommissionen indleder sag mod UEFA’s salg af tv-rettigheder til UEFA 
Champions League

MEMO/01/271 20.7.2001 Baggrundsnotat om UEFA Champions League 

IP/01/1051 23.7.2001 Fortsat store prisforskelle på biler i EU, navnlig for de mest populære biler 

IP/01/1057 24.7.2001 Italien efterkommer Kommissionens beslutning om nye posttjenester i Italien 

IP/01/1068 25.7.2001 Kommissionen fordømmer Deutsche Post AG for at have nægtet at 
viderebefordre, opkrævet tillæg for og forsinket indgående international post 

IP/01/1155 31.7.2001 Kommissionen godkender Covisint Automotive Internet Marketplace

IP/01/1159 31.7.2001 Kommissionens indgreb har resulteret i lavere vekselgebyrer for 
euroområdevalutaer 

IP/01/1165 1.8.2001 Kommissionen godkender globalt netværk til certificering af elektroniske 
signaturer og andre e-handelstransaktioner

IP/01/1170 2.8.2001 Kommissionen indskærper, at der skal være effektiv adgang til de europæiske 
rørledninger for norsk gas

IP/01/1198 10.8.2001 Kommissionen godkender visse bestemmelser i Visas internationale 
betalingskortsystem

IP/01/1212 20.8.2001 Kommissionen afslutter undersøgelse om cd-priser efter ændringer i 
forretningsmetoderne

IP/01/1222 24.8.2001 Kommissionen henviser olieproduktdelen af fusionen mellem Shell og DEA til 
de tyske myndigheder og indleder tilbundsgående undersøgelse af de 
petrokemiske markeder

IP/01/1226 24.8.2001 Takstudligning: Kommissionen sender Spanien ny advarsel 

IP/01/1232 30.8.2001 Kommissionen indleder ny sag mod Microsoft

MEMO/01/287 5.9.2001 Talsmandsudtalelse om kontrolundersøgelser inden for plastfolie

IP/01/1247 7.9.2001 Kommissionen henviser olieproduktdelen af fusionen mellem BP og E.ON til 
de tyske myndigheder og indleder tilbundsgående undersøgelse af de 
petrokemiske markeder

IP/01/1279 18.9.2001 Kommissionen opstiller betingelserne for godkendelse af bortskaffelsessystemer 
for emballageaffald efter EU’s konkurrenceregler i DSD-sagen 

IP/01/1355 2.10.2001 Kommissionen pålægger seks virksomheder bøder i natriumglukonatsagen

IP/01/1394 10.10.2001 Kommissionen pålægger DaimlerChrysler bøder på tæt ved 72 mio. EUR for 
overtrædelse af EU’s konkurrenceregler inden for bildistribution 

IP/01/1415 15.10.2001 Kommissionen advarer Deutsche Bahn mod at udøve diskrimination mod privat 
konkurrent
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IP/01/1438 18.10.2001 Kommissionen henviser Haniel/Fels-fusionen til Bundeskartellamt, hvad angår 
det tyske byggematerialemarked, og indleder tilbundsgående undersøgelse af 
virkningerne på det nederlandske marked 

IP/01/1433 19.10.2001 IATA indvilliger i at opgive fælles fastsættelse af fragttakster inden for EØS 

IP/01/1476 23.10.2001 Kommissionen træffer beslutning om overvågning af forbindelserne mellem La 
Poste og postklargøringsfirmaer i Frankrig

IP/01/1523 30.10.2001 Kommissionen afslutter undersøgelse af Formel 1 og andre former for 
racersport 

IP/01/1575 13.11.2001 Kommissionen griber ind over for positiv forskelsbehandling på skatteområdet 
af gensidige forsikringsselskaber og pensions- og livsforsikringsselskaber i 
Frankrig 

IP/01/1592 15.11.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Generali og Commerzbank i 
Tyskland (»bancassurance«) 

IP/01/1625 21.11.2001 Kommissionen pålægger bøder i vitaminkartelsag 

IP/01/1641 23.11.2001 Kommissionen afgør Marathon-sag med Thyssengas 

IP/01/1659 26.11.2001 Kommissionen godkender aftaler om nedbringelse af energiforbruget i 
opvaskemaskiner og vandvarmere 

IP/01/1672 28.11.2001 Kommissionen udvider statsstøtteundersøgelserne i den offentlige værftssektor 
i Spanien 

IP/01/1713 3.12.2001 Kommissionen har til hensigt at godkende den reviderede TACA-
linjekonference 

IP/01/1738 5.12.2001 Kartelbeslutning mod De Post/La Poste for at beskytte privat posttjeneste mod 
monopolet 

IP/01/1739 5.12.2001 Kommissionen pålægger bøder i belgisk kartelsag om markedsdeling og 
prisfastsættelse mellem bryggerier 

IP/01/1740 5.12.2001 Kommissionen pålægger luxembourgske bryggerier bøder for markedsdeling

IP/01/1743 5.12.2001 Kommissionen pålægger fem virksomheder bøder for citronsyrekartel 

IP/01/1775 10.12.2001 Kommissionen godkender de elektroniske markedspladser Eutilia og Endorsia 

IP/01/1781 10.12.2001 Kommissionen offentliggør undersøgelse om fremtidens bildistribution 

IP/01/1796 11.12.2001 Kommissionen pålægger fem tyske banker bøder for faste gebyrer for veksling 
af euroområdevalutaer 

IP/01/1797 11.12.2001 Kommissionen pålægger seks virksomheder bøder i kartelsag inden for 
zincfosfat

IP/01/1832 14.12.2001 Kommissionen agter at godkende partnerskab mellem Austrian Airlines og 
Lufthansa 

IP/01/1845 20.12.2001 Kommissionen godkender skandinavisk aftale om digitalt satellit-tv mellem 
Nordic Satellite AB og Modern Times Group 

IP/01/1892 20.12.2001 Kommissionen pålægger ti virksomheder bøder for kartel inden for 
selvkopierende papir

IP/01/1898 21.12.2001 Takstudligning i Spanien: Kommissionen anlægger sag ved EF-Domstolen 

IP/01/1899 21.12.2001 Højhastighedsadgang til internet: Kommissionen mistænker Wanadoo 
(Frankrig) for misbrug af dominerende stilling 

IP/02/4 3.1.2002 Kommissionen godkender Eurex-børs for finansielle derivater
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G — Domstolens og Retten i Første Instans’ domme

1. Retten i Første Instans

EF-traktaten

Sag Parter Dato Offentliggjort i

T-153/00 Spain Pharma 10.1.2001

T-197/97 Weyl Beef Products mod Kommissionen 31.1.2001 EFT C 134, 5.5.2001, s. 16

T-198/97 Exportslagerij Chris Hogeslag og Groninger 
Vleeshandel mod Kommissionen 31.1.2001 EFT C 134, 5.5.2001, s. 16

T-115/99 SEP mod Kommissionen 14.2.2001 EFT C 150, 19.5.2001, s. 24

T-26/99 Garage Trabisco mod Kommissionen 14.2.2001 EFT C 150, 19.5.2001, s. 22

T-62/99 Sodima mod Kommissionen 14.2.2001 EFT C 150, 19.5.2001, s. 24

T-112/98 Mannesmannröhren-Werke mod Kommissionen 20.2.2001 EFT C 150, 19.5.2001 s. 21

T-59/00 Compagnia Portuale Pietro Chiesa mod 
Kommissionen 20.3.2001 EFT C 227, 11.8.2001, s. 18

T-206/99 Métropole Télévision mod Kommissionen 21.3.2001 EFT C 161, 2.6.2001, s. 17

T-144/99 Institut des mandataires agréés mod 
Kommissionen 28.3.2001 EFT C 227, 11.8.2001, s. 16

T-53/01 R Poste Italiane mod Kommissionen 28.5.2001 EFT C 303, 27.10.2001, s. 17

T-25/99 Roberts & Roberts mod Kommissionen 5.7.2001 EFT C 317, 10.11.2001, s. 24

T-202/98 Tate & Lyle mod Kommissionen 12.7.2001 EFT C 3, 5.1.2002, s. 21

T-204/98 British Sugar mod Kommissionen 12.7.2001 EFT C 3, 5.1.2002, s. 21

T-207/98 Napier Brown & Co. mod Kommissionen 12.7.2001 EFT C 3, 5.1.2002, s. 21

T-184/01 R 1 IMS Health mod Kommissionen 10.8.2001

T-112/99 Métropole Télévision — M6 mfl. mod 
Kommissionen 18.9.2001 EFT C 44, 16.2.2002, s. 11

T-354/00 Métropole Télévision — M6 mod 
Kommissionen 25.10.2001 EFT C 44, 16.2.2002, s. 15

T-184/01 R 2 IMS Health mod Kommissionen 26.10.2001 EFT C 144, 15.6.2002, s. 45

T-151/01 R 1 Der Grüne Punkt — Duales System 
Deutschland mod Kommissionen 15.11.2001 EFT C 68, 16.3.2002, s. 11

T-139/98 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato (AAMS) mod Kommissionen 22.11.2001 EFT C 44, 16.2.2002, s. 11

T-216/01 R 1 Reisebank mod Kommissionen 5.12.2001 EFT C 84, 6.4.2002, s. 58

T-219/01 R 1 Commerzbank mod Kommissionen 5.12.2001 EFT C 84, 6.4.2002, s. 58

T-213/01 R 1 Österreichische Postsparkasse mod 
Kommissionen 20.12.2001 EFT C 156, 29.6.2002, s. 25

T-214/01R 1 Bank für Arbeit und Wirtschaft mod 
Kommissionen 20.12.2001 EFT C 156, 29.6.2002, s. 25
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EKSF

2. Domstolen 

EF-traktaten

EKSF

Sag Parter Dato Offentliggjort i

T-89/98 NALOO mod Kommissionen 7.2.2001 EFT C 161, 2.6.2001, s. 14

T-16/98 Wirtschaftsvereinigung Stahl mfl. mod 
Kommissionen 5.4.2001 EFT C 212, 28.7.2001, s. 22

T-171/99 Corus UK (tidl. British Steel Ltd) mod 
Kommissionen 10.10.2001 EFT C 3, 5.1.2002, s. 23

T-45/98 Krupp Thyssen Stainless mod Kommissionen 13.12.2001 EFT C 84, 6.4.2002, s. 55

T-47/98 Acciai Speciali Terni mod Kommissionen 13.12.2001 EFT C 84, 6.4.2002, s. 55

T-48/98 Acerinox mod Kommissionen 13.12.2001 EFT C 84, 6.4.2002, s. 55

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-7/01 P (R) Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied mod 
Kommissionen mfl. 23.3.2001

C-163/99 Portugal mod Kommissionen 29.3.2001 EFT C 200, 14.7.2001, s. 4

C-449/98 P IECC mod Kommissionen 17.5.2001 EFT C 200, 14.7.2001, s. 18

C-450/98 P IECC mod Kommissionen 17.5.2001 EFT C 200, 14.7.2001, s. 18

C-340/99 TNT Traco 17.5.2001 EFT C 200, 14.7.2001, s. 21

C-341/00 P 1 Conseil national des professions de l’automobile 
mfl. mod Kommissionen 5.7.2001 EFT C 317, 10.11.2001, s. 9

C-497/99 P Irish Sugar mod Kommissionen 10.7.2001 EFT C 331, 24.11.2001, s. 6

C-302/99 P Kommissionen mod TF1 12.7.2001 EFT C 289, 13.10.2001, s. 3

C-308/99 P Frankrig mod TF1 12.7.2001 EFT C 289, 13.10.2001, s. 3

C-1/01 P1 Asia Motor France mfl. mod Kommissionen 20.9.2001 EFT C 331, 24.11.2001, s. 6

C-453/99 Courage 20.9.2001 EFT C 317, 10.11.2001, s. 4

C-396/99 og 
C-397/99 Kommissionen mod Grækenland 16.10.2001 EFT C 348, 8.12.2001, s. 3

C-429/99 Kommissionen mod Portugal 16.10.2001 EFT C 369, 22.12.2001, s. 3

C-241/00 P 1 Kish Glass mod Kommissionen 18.10.2001 EFT C 3, 5.1.2002, s. 12

C-475/99 Ambulanz Glöckner 25.10.2001 EFT C 369, 22.12.2001, s. 3

C-221/99 Conte 29.11.2001 EFT C 84, 6.4.2002, s. 4

C-146/00 Kommissionen mod Frankrig 6.12.2001 EFT C 84, 6.4.2002, s. 23

Sag Parter Dato Offentliggjort i 

C-180/01 P R1 Kommissionen mod NALOO mfl. 17.7.2001
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II — FUSIONSKONTROL: RÅDETS FORORDNING (EØF) NR. 4064/89 
OG EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 66

A — Sammendrag af beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra b), 
og artikel 6, stk. 2, hvor de deltagende virksomheder afgav tilsagn

United Airlines/US Airways (111)

I sagen om United Airlines Inc.’s (United) planlagte overtagelse af US Airways Group Inc. (US Air) var
der tale om to virksomheder, hvis hovedaktivitetsområde ligger i USA, men som også opererer i Europa.
United er medlem af Star Alliance, som i Europa bl.a. omfatter Lufthansa og SAS. Ud over at tilhøre den
samme alliance har United og Lufthansa også en omfattende transatlantisk samarbejdsaftale. Disse to
faktorer gjorde det nødvendigt ikke alene at undersøge, hvilke virkninger sammenlægningen mellem
Uniteds og US Airs aktiviteter ville få for konkurrencen, men også, hvilke virkninger det ville få, når US
Airs udbud af flypladser blev lagt sammen med Lufthansas og de andre Star Alliance-medlemmers.

Som følge af den afsvækkede konkurrence mellem US Air og Lufthansa, som fusionen ville have
resulteret i, hvis den var kommet i stand (112), ville der være opstået konkurrenceproblemer på de fire
transatlantiske ruter, der forbinder US Airs og Lufthansas hovedlufthavne (nemlig Frankfurt-
Philadelphia, Frankfurt-Charlotte, Frankfurt-Pittsburgh og München-Philadelphia).

For at løse disse problemer afgav United tilsagn om af afgive slots i Frankfurt og München, hvilket ville
gøre det lettere for nye konkurrenter at få adgang til disse ruter. Disse slots ville have sat nytilkomne
flyselskaber i stand til at overvinde de betydelige hindringer for adgang til ruterne eller udvidelse af
flyvningerne, som overbelastningen af lufthavnene i Frankfurt og München har skabt.

Den planlagte overtagelse blev også behandlet af USA’s Justitsministerium.

Degussa/Laporte (113)

I marts gav Kommissionen grønt lys til, at den tyskbaserede virksomhed Degussa AG, der tilhører E.ON
AG, erhvervede enekontrollen med den britiske virksomhed Laporte plc. Der var overlapning mellem
parternes aktiviteter på flere markeder, men Kommissionen nærede kun alvorlige betænkeligheder
angående de produktmarkeder, der drejer sig om persulfater, kationiske reagenser og hydroxymonomerer.

Persulfater bruges primært som polymeriseringsindikatorer i plastindustrien. På dette marked ville
parterne tilsammen have fået en markedsandel på over 70 % inden for EØS. Kationiske reagenser bruges
hovedsageligt til at fremstille stivelse til papirindustrien og findes i to kemiske former, der blev defineret
som to forskellige markeder — kationiske reagenser 151 og 188. Det relevante geografiske marked for
disse produkter blev anset for mindst at omfatte EØS, selv om der for kationisk reagens 151 kan være tale
om hele verden. For begge produkter ville parterne komme til at sidde på over 50 % af markedet
tilsammen. Hydroxymonomerer bruges især til at frembringe egenskaber som hårdhed, smidighed og
bestandighed i maling og finishmidler til biler. På et marked omfattende hele Europa ville parterne
tilsammen have fået en markedsandel på over 60 %.

¥111∂ Sag COMP/M.2041, 12.1.2001.
¥112∂ Fusionsaftalen blev i sidste instans opsagt den 27.7.2001.
¥113∂ Sag COMP/M.2277, 12.3.2001.
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For at imødekomme de indsigelser, der blev rejst angående disse markeder, afgav Degussa tilsagn om at
afhænde sit persulfatanlæg i Rheinfelden (Tyskland), Laportes anlæg til produktion af kationiske
reagenser i Zaltbommel (Nederlandene) og Laportes fabrik i Hythe (Det Forenede Kongerige), hvor alle
Laportes hydroxymonomeraktiviteter er samlet. For at sikre, at de aktiver, der skulle afhændes, udgjorde
en økonomisk levedygtig enhed, var det nødvendigt også at afhænde aktiver på markeder, som
Kommissionen ikke havde påvist konkurrenceproblemer på.

Buhrmann/Samas Office Supplies (114)

Buhrmann er en nederlandsk virksomhed, der under navnet Corporate Express opererer som distributør
af kontorartikler i EU og USA. Fusionen drejede sig om Buhrmanns planer om at overtage Samas Groep
NV’s division for salg af kontorartikler i Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Tyskland.

Kommissionens undersøgelser var centreret om, hvilke virkninger den planlagte fusion kunne antages at
ville få på det nederlandske marked for kontorartikler. I Nederlandene er Samas og Buhrmann
henholdsvis den største og den tredjestørste »kontraktleverandør« af kontorartikler, dvs. at de sælger et
komplet sortiment af kontorartikler, der dækker hele aftagerens behov. Undersøgelserne viste, at de to
virksomheder konkurrerer med hinanden på et marked for levering af kontorartikler til kunder med et
stort kontorpersonale. Kommissionen drog den konklusion, at den planlagte fusion ville gøre Buhrmann
til den dominerende distributør af kontorartikler til store kunder i Nederlandene.

Kommissionen accepterede, at Buhrmanns tilsagn om at afhænde datterselskabet Corporate Express’
aktiviteter inden for salg af kontorartikler i Nederlandene ville løse samtlige problemer.

Pernod Ricard/Diageo/Seagram (115)

Baggrunden for denne sag var Pernod Ricard SA’s og Diageo plc’s fælles tilbud om overtagelse af
Seagram Company Ltd’s aktiviteter inden for spiritus og vin i hele verden. I henhold til rammeaftalen
mellem Pernod Ricard og Diageo skulle de hver især beholde visse dele af Seagram, mens resten skulle
afhændes til andre.

Kommissionens undersøgelser bekræftede, at markedet for spiritus kan opdeles i forskellige spiritustyper.
For whisky og brandy kunne der foretages en yderligere opdeling i skotsk whisky og cognac/armagnac. De
relevante geografiske markeder blev defineret som værende hovedsageligt nationale markeder.

Transaktionen rejste konkurrenceproblemer på to områder. For det første ville fusionen i Island resultere
i, at Diageos i forvejen stærke position blev yderligere styrket ved tilførslen af Seagrams rommærke
»Captain Morgan«, der var dominerende på det lokale marked, hvilket kunne skabe konkurrence-
problemer. For det andet kunne enten Diageos eller Pernod Ricards overtagelse af whiskymærket »Four
Roses« have rejst konkurrenceproblemer på adskillige nationale markeder. For at løse disse problemer
afgav parterne tilsagn om, at distributionen af »Captain Morgan«-rom i Island ville foregå adskilt fra
distributionen af Diageos andre mærker, og at »Four Roses«-mærket ville blive afhændet. Parterne afgav
også tilsagn om at opfylde rammeaftalen.

Kommissionen arbejdede i sine undersøgelser af virkningerne af denne fælles overtagelse nært sammen
med EFTA-Tilsynsmyndigheden. Sagen blev også behandlet af USA’s Federal Trade Commission.

¥114∂ Sag COMP/M.2286, 11.4.2001.
¥115∂ Sag COMP/M.2268, 8.5.2001.
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Industri Kapital/Perstorp (II) (116)

Denne sag drejede sig om Industri Kapital Groups overtagelse af den svenske virksomhed Perstorp AB’s
kemikalieaktiviteter. Perstorp er aktiv inden for kemikalier og gulvbelægning, og Industri Kapital Group
driver og kontrollerer en række private kapitalfonde, der igen kontrollerer adskillige virksomheder, bl.a.
Dynea Oy, som er aktiv inden for specialkemikalier.

Både Dynea Oy og Perstorp producerer specialkemikalier, navnlig harpikser og formaldehyd.
Kommissionen fokuserede i sine undersøgelser på markederne for formaldehydbaserede harpikser
(især V-100 spånpladeharpikser og isolationsbindingsharpikser), formaldehyd, formaldehydteknologi og
katalysatorer. Den anmeldte fusion ville have ført til skabelse af en dominerende stilling på markedet for
V-100 spånpladeharpikser i Tyskland og på markederne for isolationsbindingsharpikser i Norge, Sverige
og Danmark. Den ville også have skabt en dominerende stilling på formaldehydmarkedet i Danmark.

Industri Kapital afgav en række tilsagn, der til fulde løste de konkurrenceproblemer, fusionen rejste.
Tilsagnene gik ud på at afhænde Perstorps harpiksaktiviteter sammen med virksomhedens aktiviteter
inden for handelsformaldehyd i Perstorp, Sverige. Desuden afgav Industri Kapital tilsagn om at afhænde
sit phenolharpiksanlæg i Meerbeck, hvilke ville løse konkurrenceproblemerne med hensyn til markedet
for V-100 spånpladeharpikser i Tyskland.

YLE/TDF/Digita JV (117)

I denne sag var der tale om, at Télédiffusion de France (TDF) erhvervede kontrollerende interesser i
Digita, som er en virksomhed, der hidtil havde haft Finlands nationale radio- og tv-selskab, YLE, som
eneejer. TDF er et datterselskab af France Télécom, der udbyder trådløse løsninger til radio- og tv-
selskaber samt teleoperatører. Digita er den nationale udbyder af distributions- og transmissionstjenester
til radio- og tv-selskaber i Finland.

TDF var via sit datterselskab Telemast konkurrent til Digita i Finland inden for distribution og
jordbaseret transmission af radioprogrammer via lave frekvenser. Fusionen ville derfor have resulteret i,
at TDF/Telemast blev elimineret som en faktisk konkurrent til Digita på de berørte markeder, hvor det
blev fastslået, at TDF/Telemast var det eneste realistiske alternativ til Digita. Der blev desuden påvist
betydelige adgangsbarrierer på dette marked.

Kommissionen fandt også, at fusionen rejste alvorlige konkurrenceproblemer, fordi den skabte en
vertikal forbindelse mellem TDF (som udbyder) og Digita (som stor aftager) af radiotransmissions- og
distributionsudstyr i Finland. Selv om det geografiske marked for levering af udstyr måske omfatter hele
verden for større radiostationers vedkommende, fremgik det af Kommissionens undersøgelser, at lokal
tilstedeværelse var nødvendig for at kunne levere til de lokale radiostationer, som havde brug for en
effektiv reparations- og vedligeholdelsesservice samt desuden af sprogmæssige grunde.

For at løse de alvorlige problemer, der var blevet påvist på de horisontalt og vertikalt berørte markeder,
tilbød TDF at afhænde Telemast, hvilket imødekom alle Kommissionens betænkeligheder.

¥116∂ Sag COMP/M.2396, 11.5.2001.
¥117∂ Sag COMP/M.2300, 26.6.2001.
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Allianz/Dresdner (118)

Denne sag drejede sig om Allianz-forsikringskoncernens overtagelse af Dresdner Bank. Allianz AG er
Tysklands største livs- og skadesforsikringsselskab. Dresdner Bank AG er Tysklands tredjestørste
universalbank. Fusionen ville skabe den største bank- og forsikringskoncern i Tyskland. Men selv om
Allianz ville få styrket sin position gennem alliancen med Dresdner, var der ingen risiko for, at fusionen
ville skabe eller styrke nogen dominerende stilling.

Under sagsbehandlingen hæftede Kommissionen sig imidlertid ved de mange strukturelle og økonomiske
forbindelser, som bestod mellem den nye Allianz/Dresdner-koncern og Münchener Rück/Ergo-
koncernen, der er en af de store konkurrenter, og som ville blive forstærket af fusionen. Eftersom
Münchener Rück/Ergo-koncernen, der sammen med Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) også
har udviklet sig til en af de store bank- og forsikringskoncerner, stod stærkt på markedet, gav disse
forbindelser Kommissionen anledning til alvorlige betænkeligheder.

Allianz og Münchener Rück havde erklæret, at de ville nedbringe deres krydsinteresser til ca. 20 % som
led i den planlagte fusion. De af Kommissionen påviste problemer blev løst ved et juridisk bindende
tilsagn fra Allianz og Dresdner om at nedbringe deres fælles interesser i Münchener Rück til 20,5 % ved
udgangen af 2003 og i mellemtiden ikke udøve mere end 20,5 % af deres stemmerettigheder på
Münchener Rücks årlige generalforsamlinger.

Nestlé/Ralston Purina (119)

I denne sag var der tale om, at Nestlé (som er aktiv inden for produktion og salg af en lang række
forskellige fødevarer, også dyrefoder) agtede at overtage enekontrollen med Ralston Purina (som primært
er aktiv inden for fremstilling og salg af dyrefoder).

Det blev fastslået, at markedet for dyrefoder (foder til selskabsdyr) kunne opdeles i katte- og hundefoder
(tørfoder og andet foder hver for sig), og at der var tale om et nationalt marked. Transaktionen rejste
konkurrenceproblemer på tre nationale markeder. For det første ville Nestlé have fået en dominerende
stilling i Spanien, hvor Nestlé ville have elimineret sin mest fremtrædende konkurrent på markederne for
tørfoder til hunde og katte samt kiks og snacks til katte. Overtagelsen ville også have rejst konkurrence-
problemer på markederne for tørfoder til katte i Italien og Grækenland.

For at løse disse problemer afgav parterne tilsagn om at eliminere overlapningen i Spanien ved enten at
afhænde Ralston Purinas 50 % i Gallina Blanca Purina, som er det joint venture, Ralston opererer
gennem i Spanien, eller ved at afhænde Nestlés spanske produktionsanlæg og meddele eksklusivlicenser
på »Friskies«-mærkerne i tre år. En tilsvarende løsning blev fundet i Italien og Grækenland. I hvert af de
tre lande afgav parterne også tilsagn om ikke at genindføre eller promovere de mærker, der var givet
licens på, i tæt ved fem år efter licensperiodens udløb. I betragtning af de særlige træk ved de markeder,
der var tale om i denne sag, konkluderede Kommissionen, at disse tilsagn, herunder også tilsagnene om
rebranding, gav en holdbar løsning på problemerne.

Kommissionen så kun på fusionens virkninger inden for EU, eftersom foder til selskabsdyr ikke falder
ind under EØS-aftalen. Sagen blev også behandlet af USA’s Federal Trade Commission.

¥118∂ Sag COMP/M.2431, 19.7.2001.
¥119∂ Sag COMP/M.2337, 27.7.2001.
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Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia (120)

Kommissionen har givet grønt lys til, at Pirelli SpA og Edizione Holding SpA i fællesskab overtager
Olivetti SpA og indirekte de af sidstnævnte kontrollerede virksomheder, nemlig Telecom Italia, der igen
kontrollerer landets største mobiltelefonoperatør, Telecom Italia Mobile (TIM).

Kommissionens undersøgelser, der blev gennemført i nært samarbejde med de italienske konkurrence-
myndigheder (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), viste, at transaktionen ville give
anledning til alvorlige problemer på markederne for transmissionskapacitet og mobiltelefoni i Italien.

På markedet for transmissionskapacitet ville fusionen eliminere Autostrade som en betydelig konkurrent
og derigennem forstærke Telecom Italias dominerende stilling. Kommissionen hæftede sig især ved
muligheden for, at Autostrade Telecomunicazioni og Telecom Italia koordinerede deres kommercielle
strategi over for deres respektive kunder på markedet for transmissionskapacitet og dermed svækkede
konkurrencen på markedet.

På det italienske marked for mobiltelefoni viste undersøgelserne, at fusionen kunne styrke den
dominerende stilling, TIM muligvis allerede havde. Ved siden af TIM og Blu findes der kun to andenge-
nerationsmobiloperatører i Italien, nemlig Omnitel og Wind, og der er betydelige adgangsbarrierer i
betragtning af nødvendigheden af at have en licens.

For at afhjælpe disse konkurrenceproblemer afgav parterne tilsagn om at fjerne overlapningen på
markedet for transmissionskapacitet ved at afstå enekontrollen med Autostrade Telecomunicazioni
til en eller flere uafhængige tredjeparter og højst beholde minoritetsinteresser i selskabet, hvilket
Kommissionen vil skulle godkende. På markedet for mobiltelefoni afgav Edizione tilsagn om at afhænde
sine direkte og indirekte interesser i Blu. Opfyldelsen af sidstnævnte tilsagn vil sikre, at Edizione
afskæres fra at udøve nogen kontrol i to af de fire italienske andengenerationsmobiloperatører.

Nordbanken/Postgirot (121)

Kommissionen godkendte på en række nærmere betingelser, at den skandinaviske bankkoncern Nordea
overtog enekontrollen med den svenske Postgirot Bank AB fra det svenske postvæsen. Postgirot var et
helejet datterselskab af det statsejede Posten AB. Postgirot ejer og driver et internt girobetalingssystem,
som bruges til at levere fjernbetalingstjenester til private kunder og erhvervskunder. Selskabet leverer
også girorelaterede tekniske tjenester til andre banker. Efter at have fået tilladelse til at udøve
bankvirksomhed i 1994 leverer Postgirot også banktjenester til private og til virksomheder, herunder
indlån, udlån, internationale betalinger, erhvervsfinansiering og korttjenester.

I sin oprindelige form ville transaktionen have givet Nordea fuld kontrol med Postgirots betalingssystem,
samtidig med at Nordea var storaktionær i det andet store girobetalingssystem i Sverige, Bankgirot.
Nordea ville derigennem få betydelig indflydelse i begge de to førende svenske betalingssystemer.

Nordea afgav imidlertid tilsagn om at nedbringe sin andel i Bankgirot til 10 %, således at Nordea ikke
længere ville have bestemmende indflydelse i Bankgirot, og trække sig ud af Privatgirot, som er
konkurrent til Postgirot inden for girorelaterede tekniske tjenester. Med disse tilsagn kunne
Kommissionen godkende transaktionen.

¥120∂ Sag COMP/M.2574, 20.9.2001.
¥121∂ Sag COMP/M.2567, 8.11.2001.
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Gerling/NCM (122)

Kommissionen godkendte det tyske forsikringsselskab Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs
AG’s (Gerling) overtagelse af det nederlandske kreditforsikringsselskab NCM Holding NV (NCM). Af
Kommissionens undersøgelser fremgik, at overtagelsen ville rejse konkurrenceproblemer på det
nederlandske og det danske marked for kreditforsikring, men disse problemer blev løst ved Gerlings
tilsagn om afhændelser. Gerling er en forsikringskoncern, der har specialiseret sig i erhvervsforsikringer.
Det nederlandske eksportkreditselskab NCM er aktivt inden for forvaltning af udestående fordringer, især
gennem kreditforsikring. Selskaberne er nogenlunde lige store inden for kreditforsikring, og de ligger i
dag på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen blandt de europæiske kreditforsikringsselskaber efter den
tyske Allianz-koncern og den franske Coface-koncern. Fusionen mellem Gerling og NCM ville skabe
Europas næststørste kreditforsikringsselskab, større end Coface.

Selv om Gerlings og NCM’s geografiske dækning i det meste af Europa er komplementær, fandt
Kommissionen alvorlige konkurrenceproblemer på det nederlandske marked for kreditforsikring. Her
ville den nye enhed formentlig blive den dominerende udbyder, bl.a. fordi de resterende aktører på
markedet kun ville have en ret marginal stilling i forhold til Gerling/NCM.

Fusionen rejste også alvorlige problemer på det danske marked, hvor NCM’s kreditforsikringsdivision er
vertikalt integreret med to NCM-datterselskaber, nemlig Forenede Factors og BG Factoring. Tilsammen
er disse to factoringbanker langt de største i Danmark. Factoringselskaber benytter kreditforsikring til at
dække deres kunders debitorrisici og er således i vidt omfang afhængige af de vilkår, de får tilbudt af
kreditforsikringsselskaberne. Ud over Gerling og NCM er Hermes-Euler det eneste etablerede kreditfor-
sikringsselskab i Danmark. Kommissionen var derfor betænkelig ved muligheden for, at konkurrenterne
til NCM’s factoringselskaber i en nær fremtid ville blive stillet i en situation, hvor de kun havde ét
kreditforsikringsselskab som alternativ til Gerling/NCM, som er moderselskabet til de største aktører på
det danske factoringmarked.

På baggrund af de konkurrenceproblemer, fusionen ville give anledning til i Nederlandene og i Danmark,
afgav Gerling tilsagn om at afhænde sine nederlandske og danske kreditforsikringsdivisioner.

B — Sammendrag af beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 4064/89

1. Fusioner erklæret forenelige med fællesmarkedet efter fusionsforordningens 
artikel 8, stk. 2

Metso/Svedala (123)

Denne fusion mellem Metso Corporation og Svedala AB, som er to nordiske virksomheder med verdens-
omspændende aktiviteter inden for produktion og distribution af maskiner til den sten- og malmforar-
bejdende industri, blev godkendt i januar 2001.
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Metso er en finsk virksomhed, der blev stiftet i 1999 ved fusionen mellem Valmet Corporation og Rauma
Corporation. Dens aktiviteter falder inden for tre kerneområder: maskiner, herunder maskiner til sten- og
malmforarbejdning, automatiserings- og kontrolteknologi samt fiber- og papirteknologi. Svedala er en
svensk virksomhed, der producerer bygge- og malmforarbejdningsudstyr og er aktiv inden for udstyr til
malmudvinding, forarbejdnings- og håndteringsudstyr, stenknusningsudstyr, transportsystemer og
komprimeringsudstyr.

Fusionens konkurrencemæssige virkninger ville især have gjort sig gældende inden for stenknus-
ningsudstyr, der især bruges til produktion af stenmaterialer og cement og inden for minedrift. Fusionen
ville i særdeleshed have ført til meget store markedsandele på såvel de nationale markeder som hele
EØS-markedet inden for stenknusning (over 60 % i EØS og over 50 % i de fleste medlemsstater),
kegleknusning (over 60 % i EØS) og i mindre grad inden for kæbeknusning (over 50 % i de fleste
nordiske lande for kæbeknusningsudstyr til stenmaterialer og cement og over 35 % i EØS for kæbeknus-
ningsudstyr til minedrift).

Markederne for stenknusningsudstyr er desuden præget af betydelige adgangsbarrierer, fordi kunderne
har tendens til at være lidet villige til at løbe en risiko, og fordi lokal tilstedeværelse og eftersalgsservice
spiller en stor rolle på disse markeder. Det ville derfor ikke have været realistisk at forvente nogen
potentiel konkurrence, der kunne afskære parterne fra at udnytte deres betragtelige markedsstyrke.
Fusionen ville således have resulteret i dominerende stillinger på alle de ovennævnte markeder.

Overlapningerne mellem parternes aktiviteter på de markeder, hvor Kommissionen havde påvist
konkurrenceproblemer, vil imidlertid blive helt elimineret ved parternes tilsagn om at afhænde Svedalas
kegle- og kæbeknusningsaktiviteter samt Metsos kegleknusningsaktiviteter.

På grundlag af den bilaterale aftale om samarbejde i konkurrencesager mellem Europa-Kommissionen og
USA samarbejdede Kommissionen i behandlingen af denne sag med USA’s Federal Trade Commission.
Kommissionen har også haft drøftelser med konkurrencemyndighederne i Australien, Canada og
Sydafrika.

EDF/EnBW (124)

I februar godkendte Kommissionen på nærmere betingelser, at Électricité de France (EDF) og
Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) overtog fælles kontrol med det tyske
elselskab Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). EDF er et 100 % statsejet fransk selskab, der er
aktivt på alle områder inden for levering og transport af elektricitet i Frankrig. EDF har også interesser i
andre elselskaber i mange europæiske lande. OEW er en sammenslutning bestående af ni offentlige
distrikter i den sydvestlige del af Tyskland. Selskabets hovedformål er at eje aktier i selskaber, der er
aktive i energisektoren. EnBW er et vertikalt integreret elforsyningsselskab, der er aktivt på alle områder
inden for levering og transport af elektricitet især i Sydvesttyskland.

Kommissionen så på fusionens indvirkninger på det franske marked for elforsyninger til privilegerede
kunder, dvs. de industrikunder, der aftager mere end 16 gigawatttimer om året (GWh/år) og frit kan
vælge deres elleverandør i henhold til fransk ret og EF-ret.

Af undersøgelsen fremgik det, at EDF havde en dominerende stilling på det franske marked for forsyning
af privilegerede kunder med en markedsandel på ca. 90 %. EnBW er en af de mest sandsynlige
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potentielle konkurrenter på det franske marked og ville være en af de elleverandører, der ville have den
bedste strategiske stilling til at forsyne de privilegerede kunder. EnBW’s forsyningsområde ligger i
Sydvesttyskland med en lang grænse op til Frankrig. To af de fire fransk-tyske samkøringslinjer ligger i
EnBW’s forsyningsområde. Desuden har EnBW adgang til elproduktionskapacitet i Frankrig i kraft af
adskillige langfristede kontrakter med EDF.

Kommissionens undersøgelse viste også, at EnBW har kontrolgivende interesser i WATT AG, som er en
af de førende elproducenter i Schweiz, mens EDF traditionelt har haft tætte forretningsforbindelser til en
anden stor elproducent i Schweiz, ATEL. Det betød, at via sine aktier i EnBW ville EDF også få styrket
sin position i Schweiz betydeligt og eliminere WATT som en potentiel konkurrent på det franske marked.

Kommissionen konkluderede derfor, at fusionen i den oprindeligt anmeldte form ville have ført til en
styrkelse af EDF’s dominerende stilling på markeder for elforsyning til privilegerede kunder i Frankrig.
For at løse disse konkurrenceproblemer vil EDF stille produktionskapacitet i Frankrig på 6 000 MW,
svarende til 30 % af markedet for forsyning af privilegerede kunder, til rådighed for konkurrenter.
Desuden har EDF afgivet tilsagn om ikke at udøve sine stemmerettigheder i det franske elproduktions-
selskab Compagnie Nationale du Rhône (CNR) og trække sit bestyrelsesmedlem i CNR tilbage. Endelig
har parterne afgivet tilsagn om at afhænde EnBW’s aktier i det schweiziske selskab WATT AG.

The Post Office/TPG/SPPL (125)

I marts gav Kommissionen grønt lys til to joint ventures inden for internationale posttjenester mellem det
britiske Post Office (TPO), det nederlandske TNT Post Group NV (TPG) og Singapore Post Private
Limited (SPPL). TPO, TPG og SPPL er de nationale offentlige postoperatører i henholdsvis Det
Forenede Kongerige, Nederlandene og Singapore. De agtede at etablere to joint ventures, Delta og
NewCo, der skulle være aktive inden for internationale brevposttjenester og i mindre omfang interna-
tionale pakkeposttjenester. Delta skal operere i hele verden, undtagen den asiatiske Stillehavsregion, som
skal dækkes af NewCo. Kommissionen fokuserede i sin undersøgelse af fusionen på Delta.

Selv om de to nye joint ventures generelt så ud til at ville virke fremmende for konkurrencen, påviste
Kommissionen konkurrenceproblemer i relation til markedet for international erhvervspost i Nederlandene.
Der er relativt få operatører på det nederlandske marked, og de er alle ret små. Med undtagelse af TPO, der
havde tilkæmpet sig en betydelig del af udenrigsforsendelserne til Det Forenede Kongerige, havde ingen af
de udenlandske posttjenester, der opererede i Nederlandene, heller ikke Deutsche Post, opnået nogen større
markedsandel. Fusionen ville derfor have elimineret konkurrencen mellem den dominerende operatør, TPG,
og det mest succesrige nye selskab på det nederlandske marked, TPO.

For at afhjælpe disse problemer afgav parterne tilsagn om at afhænde de aktiviteter, der for øjeblikket
udøves af TNT International Mail i Nederlandene (TNT IM Nederlandene). Der er tale om en del af TPG
i Nederlandene, der oprindeligt skulle have indgået i Delta.

Da Kommissionen fandt, at udfaldet heraf i vid udstrækning ville afhænge af, hvem køberen var, tilbød
parterne desuden en løsning gående ud på, at den anmeldte fusion ikke måtte gennemføres, før der var
indgået en bindende aftale med en køber, som Kommissionen kunne godkende.
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Bombadier/ADtranz (126)

Den 3. april godkendte Kommissionen på en række nærmere betingelser, at det canadiske selskab
Bombadier overtog DaimlerChryslers jernbanedivision, ADtranz. I den oprindeligt anmeldte version ville
denne fusion have ført til skabelse af en dominerende stilling på markederne for regionaltog og
sporvogne i Tyskland. Men virksomhederne tilbød en række afhændelser og andre tilsagn, der vil sikre, at
en stærk konkurrent, der kan opveje, at konkurrencen fra ADtranz elimineres, kommer til at bestå i
Tyskland.

ADtranz (Tyskland) blev oprettet i 1995 gennem en sammenlægning af ABB’s og Daimler-Benz’ (nu
DaimlerChrysler) jernbaneaktiviteter. ADtranz producerer rullende jernbanemateriel og signaludstyr.
Canadiske Bombadier er aktiv inden for udstyr til fly- og jernbanetransport samt køretøjer til rekreative
formål.

Med overtagelsen ville Bombadier blive verdens største integrerede producent af jernbaneudstyr, større
end franske Alstom og tyske Siemens, der tilsammen er de tre største virksomheder inden for
jernbaneudstyr såvel i Europa som i resten af verden.

Kommissionen fandt, at der ville opstå problemer som følge af den svækkede konkurrence på
markederne for regionaltog og sporvogne/lette jernbanevogne i Tyskland, som fusionen ville have
resulteret i.

Parterne afgav imidlertid en række tilsagn, der vil føre til, at Stadler Rail, som er et schweizisk selskab,
der er aktivt i Tyskland, kan udvikle sig til at blive en stærk uafhængig leverandør af regionaltog og
sporvogne/lette jernbanevogne. Stadler Rail vil i vidt omfang komme til at overtage ADtranz’ nuværende
markedsandel. Tilsagnene vil også sikre, at der på begge markeder fortsat vil findes to uafhængige
producenter af elektrisk fremdrivningskraft (Kiepe og ELIN), hvilket vil åbne mulighed for fremtidige
konsortier med Stadler og andre ikke-integrerede leverandører.

MAN/Auwärter (127)

Efter en tilbundsgående undersøgelse gav Kommissionen den 20. juni grønt lys til MAN-gruppens
overtagelse af den tyske virksomhed Auwärter, der producerer Neoplan-busser. Kommissionen drog den
konklusion, at der til trods for denne overtagelse fortsat vil bestå en effektiv konkurrence mellem
MAN/Auwärter og DaimlerChryslers EvoBus, som er de to største aktører på det tyske marked for
bybusser.

Kommissionen foretog en grundig undersøgelse af denne sag, hvor der var tale om, at MAN
Nutzfahrzeuge AG, som er en lastbil- og busproducent i München (Tyskland), agtede at overtage Gottlob
Auwärter GmbH, en anden tysk virksomhed med basis i Stuttgart, der sælger busser under mærket
Neoplan.

Kommissionen konkluderede, at der fortsat ville være konkurrence på det tyske busmarked også efter
fusionen, da DaimlerChrysler-koncernen fortsat vil være den førende busfabrikant. DaimlerChrysler-
koncernen ejer EvoBus, der fremstiller busser under mærkerne Mercedes-Benz og Setra.
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Auwärter er en ikke-integreret busfabrikant, der køber sine motorer og stel fra andre virksomheder.
Auwärter er en relativt lille aktør på busmarkedet, der i Tyskland stort set domineres af MAN og EvoBus.

Fusionen vil især få virkninger på markedet for bybusser i Tyskland. MAN/Auwärter og EvoBus kommer
hver især til at tegne sig for knap halvdelen af markedet, hvilket fik Kommissionen til at se nærmere på,
om der var risiko for, at fusionen ville føre til en fælles markedsdominans i kraft af stiltiende samordning
mellem de to koncerner. En sådan samordning er i teorien mulig, selv om ordrer på nye bybusser skal
afgives efter EU-udbud.

Efter en grundig undersøgelse af sagen konkluderede Kommissionen imidlertid, at der ikke forelå nogen
sådan risiko. For det første konstaterede Kommissionen, at enhver stiltiende samordning på markedet
mellem EvoBus og MAN/Auwärter var usandsynlig, da der ikke ville findes nogen gennemførlig
samordningsmekanisme. For det andet er der på baggrund af de betydelige forskelle mellem EvoBus
og MAN/Auwärter, bl.a. i omkostningsstrukturer, større sandsynlighed for, at virksomhederne vil
konkurrere med hinanden frem for at indgå i en samordning.

Kommissionens konklusion var derfor, at der fandtes en effektiv konkurrence på det tyske marked, og at
elimineringen af Auwärter som en uafhængig leverandør efter fusionen ikke ville ændre noget herved.

BASF/Pantochim/Eurodiol (128)

Efter en tilbundsgående undersøgelse godkendte Kommissionen den tyske virksomhed BASF’s
overtagelse af to belgiske kemikalievirksomheder, Eurodiol og Pantochim. BASF vil herigennem få høje
markedsandele inden for visse basiskemikalier. Men Kommissionen konkluderede, at transaktionen ville
skade konkurrencen mindre, end hvis de belgiske virksomheder måtte lukke.

Den 12. februar modtog Kommissionen BASF’s anmeldelse af den planlagte overtagelse af de to belgiske
virksomheder Pantochim and Eurodiol, der er aktive i den kemiske industri, men under konkursbe-
handling.

Kommissionen koncentrerede sig i sine undersøgelser om fusionens indvirkninger på markederne for
BDO-beslægtede produkter, THF, NMP og GBL i EØS, hvor BASF vil få markedsandele på over 45 %.
Der er tale om produkter, der primært bruges som opløsningsmidler. Gennem fusionen ville den største
udbyder på markedet (BASF) blive lagt sammen med den tredjestørste, Eurodiol, hvilket i sig selv tydede
på problemer med dominerende stilling i betragtning af de resterende konkurrenters ubetydelige
størrelse.

På baggrund af de økonomiske vanskeligheder, Eurodiol og Panthochim befandt sig i, behandlede
Kommissionen denne sag som en saneringsfusion efter konkurskriteriet (det såkaldte »failing firm
defence«), der første gang blev udviklet i Kali+Salz/MdK-beslutningen (sag COMP/M.308).

Kommissionen fandt, at Eurodiol og Pantochim befandt sig i tvangsakkord (»concordat judiciaire«) i
henhold til kendelse afsagt den 18. september af domstolen i Charleroi. Det blev fastslået med sikkerhed,
at hvis Eurodiol og Pantochim ikke blev overtaget af en anden virksomhed, ville en konkurs være en
uundgåelig og øjeblikkelig konsekvens. Til trods for de bestræbelser, de af domstolen udpegede
administratorer havde udfoldet for at finde en køber, og Kommissionens egne undersøgelser af alternative
løsninger var BASF den eneste virksomhed, der havde afgivet et bindende tilbud på de belgiske
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virksomheder. Kommissionen fastslog desuden, at uden fusionen ville Eurodiols og Pantochims
produktionskapacitet endegyldigt være gået tabt for markedet.

I lyset af det ovenstående og under hensyn til de særlige forhold, der gjorde sig gældende på markederne,
der var præget af voksende efterspørgsel og kapacitetsknaphed, måtte en konkurs antages at ville have
forårsaget forsyningsproblemer og prisstigninger, der ville have skadet kunderne mere, end hvis fusionen
blev godkendt. Kommissionen drog derfor den konklusion, at der var tale om en saneringsfusion, og
godkendte transaktionen.

De Beers/LVMH (129)

I juli godkendte Kommissionen et joint venture mellem De Beers og LVMH. Det nye joint venture,
Rapids World, skal være aktivt inden for detailsalg af diamantsmykker under De Beers-mærket. Men
samtidig med at Kommissionen godkendte selve joint venturet, fremsendte den også en klagepunktsmed-
delelse til De Beers angående dennes »supplier of choice«-aftaler, der også var blevet anmeldt med
henblik på godkendelse, og advarede De Beers om, at aftalerne var i strid med EU’s konkurrenceret.

Både detailsalgs-joint venturet og den anmeldte aftale indgår i De Beers’ nye strategi, hvor virksomheden
søger at erstatte sin traditionelle monopolistiske strategi baseret på kontrol med forsyningerne med en
strategi baseret på efterspørgselsfremmende foranstaltninger.

Kommissionen fokuserede i sin undersøgelse af denne fusions konkurrencevirkninger på graden af De
Beers’ dominans på det verdensomspændende marked for levering af rå diamanter. Den kunne dog ikke
påvise nogen årsagssammenhæng mellem sammenlægningen af LVMH og De Beers på detailsalgs-
niveauet og en mulig styrkelse af De Beers’ position på de forudgående markeder.

De Beers har selv indrømmet at have kontrollen med diamantindustrien, idet De Beers kontrollerer ca. to
tredjedele af verdens forsyninger af rå diamanter. I kraft af sin kontrol med verdens produktion af rå
diamanter og den strategiske udnyttelse af denne beholdning af rå diamanter kan De Beers bestemme
mængde, kvalitet og i vidt omfang også pris på de diamanter, der sendes på markedet hvert år. Den
resterende del af markedet er meget opsplittet, og mange af de andre producenter af rå diamanter har kun
begrænset incitament til at tage konkurrencen op med De Beers, fordi de sælger store dele af deres
produktion til De Beers under kontrakt.

Til trods for denne dominans i de forudgående led fremgik det ikke af Kommissionens undersøgelse, at
det nye joint venture ville føre til nogen større strukturændring på markedet for rå diamanter.
Kommissionen besluttede derfor at godkende transaktionen uden betingelser.

Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (130)

Kommissionen gav på en række nærmere betingelser grønt lys til, at den spanske Grupo Villar Mir og det
tyske selskab Energie Baden-Württemberg (EnBW), der bl.a. kontrolleres af Électricité de France (EDF),
erhverver fælles kontrol med det spanske elselskab Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico). I
den oprindeligt anmeldte version ville denne fusion have ført til styrkelse af en allerede eksisterende
dominerende stilling på det spanske engrosmarked for elektricitet. For at forhindre dette gav EDF og
operatøren af det franske elnet, RTE, tilsagn om at øge den kommercielle kapacitet i samkøringslinjen
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mellem Frankrig og Spanien til ca. 4 000 MW og dermed øge elmængden til og fra Spanien til gavn for
de spanske kunder.

Transaktionen, der blev anmeldt til Kommissionen den 10. april, går ud på, at Ferroatlántica erhverver
størstedelen af aktierne i Hidrocantábrico, Spaniens fjerdestørste elselskab. Ferroatlántica ejes i
øjeblikket af spanske Grupo Villar Mir, men vil blive kontrolleret af Grupo Villar Mir og EnBW i
fællesskab, når transaktionen er gennemført.

Kommissionen iværksatte i juni en tilbundsgående undersøgelse på grund af betænkeligheder ved, at
transaktionen kunne styrke Endesas og Iberdriolas dominerende stilling på det spanske engrosmarked for
elektricitet. Kommissionens undersøgelse bekræftede denne risiko. Efter at have fået fodfæste i Spanien
og fået adgang til Hidrocantábricos betydelige elproduktion ville EDF sandsynligvis kunne modstå
enhver forøgelse af den kommercielle kapacitet på samkøringslinjen, der fører el over Pyrenæerne. Den
fransk-spanske samkøringslinjes kommercielle kapacitet, der allerede er utilstrækkelig, udgør en
hindring for den spanske elimport og medfører, at markedet isoleres fra de øvrige europæiske elmarkeder
til skade for kunderne.

For at afhjælpe det konkurrenceproblem, som Kommissionen havde afdækket, gav EDF og EDF/RTE
tilsagn om at træffe de fornødne foranstaltninger for at øge den fransk/spanske samkøringslinjes
kommercielle kapacitet fra de nuværende 1 100 MW til ca. 4 000 MW. Kapacitetsforøgelsen vil blive
gennemført gradvist på kort og mellemlang sigt. Operatøren af det franske eltransportsystem, EDF/RTE
(Gestionnaire du Reseau de Transport d’Électricité), er en afdeling under EDF, som driver det nationale
elnet og samkøringslinjerne til Frankrigs nabolande.

Mitsui/CVRD/Caemi (131)

Kommissionen godkendte på en række nærmere betingelser, at den brasilianske jernmalmproducent
CVRD og det japanske handelsselskab Mitsui i fællesskab overtog en anden brasiliansk jernmalm-
producent, Caemi. Der var tale om, at Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) og Mitsui & Co. Ltd
(Mitsui) erhvervede fælles kontrol med Caemi Mineração e Metalurgia SA (Caemi), hvis aktiver primært
består af det brasilianske jernmalmudvindingsselskab Mineração Brasilieras Reunidas (MBR) og en
50 %-andel i den canadiske jernmalmproducent Quebec Cartier Mining Company (QCM).

Fusionens virkninger for konkurrencen blev vurderet med udgangspunkt i markedet for jernmalm
transporteret ad søvejen, da de vesteuropæiske stålproducenter — som følge af mangelen på lokale
forsyningskilder — er næsten 100 % afhængige af jernmalm importeret fra miner, der ligger langt væk
fra Europa. Næsten 45 % af al handel med jernmalm består af jernmalm transporteret med skib, og
hovedforsyningskilderne befinder sig i Brasilien og Australien. For at kunne deltage i denne handel skal
man have adgang til særlige infrastrukturer såsom specielle jernbaner, der egner sig til transport af meget
store tonnager, og havne med stor vanddybde. CVRD er verdens største producent af jernmalm i form af
»sinter fines« og »pellets« til oversøiske markeder, efterfulgt af mineselskaberne Rio Tinto og BHP i
Australien.

Den anmeldte transaktion ville have ført til skabelse, hvis ikke styrkelse, af en dominerende stilling på
markedet for levering af skibstransporterede pellets af jernmalm og på markedet for skibstransporteret
direkte reduktionsjernmalm på grund af de store markedsandele, parterne ville få efter fusionen, og
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sandsynligheden for, at de resterende konkurrenter ikke ville være i stand til at danne modvægt til
Mitsui/CVRD/Caemi.

Den 5. oktober 2001 tilbød parterne et tilsagn, der kunne løse de konkurrenceproblemer, som
Kommissionen havde peget på. Parterne tilbød at afhænde Caemis andel på 50 % i QCM, således at
CVRD’s og Caemis produktion af pellets af jernmalm ikke længere ville »overlappe« hinanden.
Kommissionen fandt, at problemerne omkring forsyningerne af disse produkter og af direkte reduktions-
jernmalm dermed var løst.

UPM-Kymmene/Haindl og Norske Skog/Parenco/Walsum (132)

Efter en tilbundsgående undersøgelse gav Kommissionen grønt lys til, at finske UPM-Kymmene overtog
det familieejede tyske papirselskab Haindl, og at to af Haindls papirfabrikker — Parenco i Nederlandene
og Walsum i Tyskland — derefter blev solgt til den norske papirproducent Norske Skog.

Fusionens virkninger ville hovedsageligt gøre sig gældende på markederne for avispapir og træholdigt
magasinpapir, som Kommissionen fandt omfattede hele Europa. Da UPM-Kymmene og Haindl, sammen
med Stora Enso og Holmen, ville komme til at kontrollere over to tredjedele af hele salget af avispapir i
Vesteuropa, så Kommissionen nærmere på, om fusionen kunne føre til en kollektiv markedsdominans
mellem de fire største virksomheder. Et tilsvarende problem rejste sig på markedet for træholdigt
magasinpapir, hvor de tre største udbydere — UPM-Kymmene, Stora Enso og M-Real/Myllykoski —
tilsammen ville komme til at sidde på over to tredjedele af alt salg i Vesteuropa.

Kommissionen var i begyndelsen betænkelig ved risikoen for, at de to virksomheder ville indgå i en
stiltiende samordning for at sætte eller holde priserne i vejret. Det kunne de gøre enten ved at begrænse
investeringerne i ny kapacitet eller ved at indskrænke produktionen ved midlertidigt at lukke papirfa-
brikker. Der var dog flere træk ved markederne for avispapir og træholdigt magasinpapir, der gjorde, at
Kommissionen kunne opgive sine betænkeligheder omkring kollektiv dominans på disse markeder.

Hovedårsagerne hertil var den begrænsede stabilitet i markedsandelene, mangelen på gennemsigtighed
omkring kapacitetsudvidelsesprojekter og den manglende symmetri i omkostningsstrukturerne. Den
utilstrækkelige gennemsigtighed omkring investeringer, før de bliver irreversible, betød desuden, at der
ikke fandtes nogen realistisk samordningsmekanisme, der kunne begrænse nye investeringer. Det var
desuden Kommissionens opfattelse, at de små virksomheder på begge markeder ville være i stand til at
modvirke enhver prisforhøjelse fra de førende udbyderes side, navnlig i tider med lav efterspørgsel efter
papir.

Kommissionen drog derfor den konklusion, at der ikke var nogen risiko for en sådan stiltiende
samordning, og fastslog derfor, at denne overtagelse ikke ville hæmme en effektiv konkurrence på
markederne for avispapir og træholdigt magasinpapir i Europa.

Shell/DEA (133) og BP/E.ON (134)

Kommissionen godkendte det britisk/nederlandske selskab Royal Dutch/Shells overtagelse af det tyske
olie- og petrokemikalieselskab DEA, der tilhørte RWE-koncernen, og sammenlægningen mellem det

¥132∂ Sag COMP/M.2498, 21.11.2001, og COMP/M.2499, 21.11.2001.
¥133∂ Sag COMP/M.2389, 23.8.2001.
¥134∂ Sag COMP/M.2533, 6.9.2001.
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britiske selskab BP plc og det tyske selskab Veba, som er et datterselskab i E.ON-gruppen, i den
petrokemiske sektor. De to fusioner ville have givet Shell/DEA og BP/Veba en kollektivt dominerende
stilling på markedet for ethylen i rørledningen »ARG+«, der går mellem Belgien, Tyskland og
Nederlandene. De tilsagn, parterne afgav, kunne imidlertid eliminere disse problemer. Shell har således
afgivet tilsagn om at give adgang til sin importterminal til 250 kt ethylen importeret af andre selskaber.
BP har forpligtet sig til at afhænde sine to aktieposter i det ARG-selskab, der driver rørledningen.

Tilsammen vil disse to transaktioner betyde en gennemgribende omstrukturering af markedet for ethylen,
der er et vigtigt basispetrokemikalie, der bruges til en lang række forskellige formål, bl.a. til fremstilling
af polyethylen (PE) og PVC. Dette marked er i forvejen stærkt koncentreret, hvilket gør det så meget
desto vigtigere at værne om den tilbageværende konkurrence til gavn for ethylenbrugerne.

Efter en tilbundsgående undersøgelse af markedet fastslog Kommissionen, at sammenlægningen af dels
Shells og DEA’s, dels BP’s og E.ON’s aktiviteter ville resultere i en kollektivt dominerende stilling på
markedet for levering af ethylen i ARG-rørledningen. Denne rørledning og forbindelsesledningerne
forbinder forskellige produktionssteder, søterminaler og ethylenbrugere i Belgien, Nederlandene og
Vesttyskland.

Den væsentligste virkning af de to transaktioner ville være, at de eneste ikke-integrerede ethylenpro-
ducenter, som også er de største leverandører til handelsmarkedet, blev elimineret. De uafhængige
ethylenkøbere ville herefter kun kunne købe deres ethylen hos leverandører, som de konkurrerer med på
markederne i efterfølgende led.

Efter fusionen ville de to grupper komme til at kontrollere størsteparten af ethylenmarkedet, de ville ikke
komme til at stå over for konkurrenter, der var tilnærmelsesvis lige så stærke, og de ville få en enestående
position i relation til ARG-rørledningen. Specielt ville BP/Veba få afgørende indflydelse på det selskab,
der driver ARG, mens Shell ejer de fem importterminaler ved Nordsøkysten, der er de eneste importveje
til ARG-rørledningen.

Kommissionen drog den konklusion, at der var stor risiko for, at konkurrencen mellem de to nye enheder
ville svigte, og at ethylenkøberne ikke ville få adgang til konkurrerende forsyningskilder efter de to
fusioner.

Med henblik på at løse disse konkurrenceproblemer afgav Shell tilsagn om at give tredjeparter adgang til
sine importterminaler i Moerdijk, Nederlandene, for en samlet ethylenmængde på op til 250 kt om året i
ti år. Det vil give betydeligt lettere adgang til at købe ethylen på ARG-markedet fra konkurrerende og
uafhængige kilder, og tredjeparter vil for første gang kunne importere ethylen på et langfristet grundlag
og til konkurrencedygtige priser. De mængder, tilsagnet omfatter, er store nok til, at de to fusionerede
grupper ikke vil kunne kvæle al konkurrence. De 250 kt svarer til den årlige kapacitet i et mindre
ethylenanlæg og vil åbne mulighed for at øge den nuværende import foretaget af tredjeparter med tæt ved
400 %. De adgangsbetingelser, Shell har foreslået, vil sikre en ikke-diskriminerende og langsigtet adgang
til terminalen til konkurrencedygtige priser.

BP og E.ON afgav tilsagn om at afhænde to af BP/Vebas tre aktieposter i ARG. I en overgangsperiode,
indtil aktierne er afhændet, vil de ikke udøve deres blokerende stemmerettigheder, specielt ikke hvad
angår beslutninger om adgang for tredjeparter. BP/E.ON afgav desuden tilsagn om at åbne adgang til en
forbindelsesledning mellem ARG-nettet og ethylenkunderne i Herne, Vesttyskland, der i dag kontrolleres
af Veba. Efter afhændelsen af to aktieposter i ARG vil BP/Veba ikke længere have nogen bestemmende
indflydelse i ARG-selskabet. De nye aktionærers indtræden i ARG-selskabet vil også sikre en større
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bredde i aktionærinteresserne og give garanti for, at ARG er åben for alle og ikke favoriserer bestemte
leverandører eller kunder.

Den åbne adgang til rørledningen til konkurrencedygtige priser vil sætte de eksisterende leverandører i
stand til at konkurrere om kunder i hele ARG-området og sikre, at Shells tilsagn om at åbne op for
importinfrastrukturerne får den tilsigtede virkning, fordi det skaber sikkerhed for, at yderligere mængder
kan transporteres rentabelt overalt inden for ARG-området.

BP/Vebas tilsagn om at åbne adgang til ARG-leverancer for kunder i Herne vil fjerne den flaskehals, der i
øjeblikket kontrolleres af BP/Veba. Dermed elimineres enhver mulighed for, at BP/Veba fortsat vil være
sikret mod konkurrence fra alternative ARG-leverandører, hvad angår disse kunder. Der findes ingen
anden ARG-forbindelsesledning under de to nye gruppers kontrol, der vil kunne bruges til at afskære
ethylenkunderne fra konkurrerende leverancer via ARG.

Behandlingen af begge transaktioners virkninger på olieproduktmarkederne i de efterfølgende led i
Tyskland blev henvist til Bundeskartellamt. Afgørelserne i disse sager opsummeres nedenfor.

Südzucker/Saint Louis (135)

Kommissionen godkendte, at Frankrigs næststørste sukkerproducent, Saint Louis Sucre SA, blev
overtaget af den tyske virksomhed Südzucker AG, der er markedsførende i Tyskland. Südzuckers
overtagelse af Saint Louis var den første store grænseoverskridende fusion inden for det europæiske
sukkermarked, som er kraftigt reguleret på EU-plan inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik
med produktionskvoter og interventionspriser, dvs. mindstepriser.

Kommissionens undersøgelser viste, at transaktionen ville have styrket Südzuckers allerede dominerende
stilling på markedet for industri- og detailsukker i det sydlige Tyskland og Belgien. Det skyldes, at Saint
Louis ville ophøre med at eksistere som en uafhængig og troværdig potentiel konkurrent til Südzucker i
disse geografiske områder, der ligger tæt op ad Frankrig, Saint Louis’ hjemmemarked.

Kommissionen var endvidere betænkelig ved, at Südzucker — hvis selskabet fik betydeligt fodfæste på
det franske marked med direkte adgang til den næststørste produktionskapacitet — ville blive i stand
til at afskrække andre franske producenter fra at konkurrere i det sydlige Tyskland og Belgien ved at
true med gengældelsesforanstaltninger i Frankrig. Resultatet heraf ville blive, at det europæiske
sukkermarked ville blive permanent opdelt i nationale markeder.

Det ville desuden have givet Südzucker — der allerede havde en dominerende stilling i det sydlige
Tyskland og Belgien og monopol i Østrig — mulighed for også at få en stærk stilling i Frankrig ved på en
ret enestående måde at kunne tilbyde »paneuropæiske transaktioner« til en række industrikunder og
levere til dem på tværs af de nationale grænser.

For at afhjælpe disse problemer tilbød Südzucker at afhænde sin majoritetsaktiepost (68 %) i den
belgiske Suikerfabriek van Veurne SA samt at stille 90 000 t sukker om året til rådighed for en uafhængig
forhandler i det sydlige Tyskland. Afhændelsen af Südzuckers 68 % i Veurne vil bidrage til at reducere
Südzucker-gruppens belgiske sukkerproduktionskvote med ca. 10 % og vil derfor få en betydelig positiv
indvirkning på konkurrencen på det belgiske sukkermarked.

¥135∂ Sag COMP/M.2530, 21.12.2001.
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På samme måde vil tilsagnet om at stille 90 000 t om året af sukkerkvoten til rådighed på grundlag af
EU’s interventionspris give en uafhængig forhandler mulighed for at konkurrere effektivt på det sydtyske
sukkermarked. De 90 000 t svarer stort set til 10 % af det årlige sukkerforbrug i Sydtyskland. Det
forhold, at den uafhængige forhandler skal betale interventionsprisen, betyder, at han får mulighed for at
tilbyde sukkeret til en attraktiv pris, hvilket styrker konkurrencen på det pågældende marked og dermed
kompenserer for, at Saint Louis forsvinder som potentiel konkurrent.

2. Fusioner erklæret uforenelige med fællesmarkedet efter fusionsforordningens 
artikel 8, stk. 3

SCA/Metsä Tissue (136)

Den 31. januar blokerede Kommissionen for den svenske hygiejnepapirproducent SCA Mölnlyckes
overtagelse af sin finske konkurrent Metsä Tissue ud fra konkurrencehensyn.

Hygiejnepapirprodukter kan inddeles i flere kategorier, f.eks. toiletpapir, køkkenruller, lommetørklæder
og servietter. Disse produkter sælges enten via detailhandelen (»forbrugerprodukter«) eller til storkunder
såsom hoteller, skoler, hospitaler osv. Parterne og de fleste andre producenter af hygiejnepapirprodukter
har udviklet produkter, der bærer deres eget mærke, men de forsyner også supermarkeder og andre store
kunder med produkter, der sælges under handelsmærker.

Via denne fusion ville SCA’s toiletpapir og køkkenruller af mærket Edet være blevet lagt sammen med
Metsä Tissues egne velkendte mærker Lambi, Leni og Serla. Kommissionen fandt, at de nordiske
supermarkeders styrke som aftagere ville være utilstrækkelig til at begrænse den fusionerede enheds
styrke på markedet, og ingen nye konkurrenter ville være rede til at søge ind på markedet, da lanceringen
af et nyt mærke er forbundet med meget store investeringsomkostninger.

Transaktionen ville have ført til skabelse af en enedominerende stilling på 21 hygiejnepapirprodukt-
markeder i Danmark, Norge og Sverige. Den ville også føre til skabelse af et dominerende duopol
(bestående af den fusionerede enhed og den amerikanske producent Fort James) på to hygiejnepapirpro-
duktmarkeder i Finland og til styrkelse af dominerende stillinger på tre produktmarkeder i Finland.

Under den tilbundsgående undersøgelse af sagen afgav parterne samme tilsagn, som de allerede havde
afgivet i første fase. Disse tilsagn, som omfattede afhændelse af bestemte aktiver, var allerede blevet
afvist i første fase, da de ikke kunne løse nogen af konkurrenceproblemerne på markederne for papirhy-
giejneprodukter til detailhandelen og til storkunder i Finland eller på markedet for handelsmærke-
produkter til detailhandelen i Danmark. Desuden ville de foreslåede afhændelser ikke frigive
tilstrækkelig kapacitet på en række produktmarkeder til, at køberen ville kunne konkurrere effektivt med
den fusionerede enhed og reelt være i stand til at begrænse SCA’s styrke på markedet i Sverige, Norge,
Danmark og Finland. Kommissionen havde derfor intet andet valg end at nedlægge forbud mod
transaktionen.

¥136∂ Sag COMP/M.2097, 31.1.2001.
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General Electric/Honeywell (137)

I juli nedlagde Kommissionen forbud mod General Electric Co.’s (GE) overtagelse af Honeywell Inc.
Kommissionens undersøgelser viste, at GE selv allerede havde en dominerende stilling på markederne
for jetmotorer til store trafikfly og store regionalfly. GE’s stærke markedsstilling kombineret med
selskabets finansielle styrke og vertikale integration i forbindelse med flyleasing var nogle af de faktorer,
der førte til den konklusion, at GE var dominerende på disse markeder. Undersøgelsen viste også, at
Honeywell er den førende leverandør af flyelektronik og andet flyudstyr samt af jetmotorer til
forretningsfly og motorstartere, som er et vigtigt basisprodukt ved produktionen af motorer.

Sammenlægningen af de to selskabers aktiviteter ville have skabt en dominerende stilling på markederne
for levering af flyelektronik og andet flyudstyr samt af jetmotorer til forretningsfly og have styrket GE’s
nuværende dominerende stilling inden for jetmotorer til store trafikfly og store regionalfly. Dette skyldtes
horisontal overlapning på nogle markeder, udvidelsen af GE’s finansielle styrke og vertikale integration
til at omfatte Honeywells aktiviteter og sammenlægningen af deres produkter, som supplerede hinanden.
En sådan integration ville have sat det fusionerede selskab i stand til at udnytte begge selskabers
markedsstyrke på alle deres produkter. Det ville have afskærmet markedet for konkurrenter og dermed
have udelukket konkurrencen på disse markeder, hvilket i sidste instans ville have haft negativ
indvirkning på produktkvalitet, service og forbrugerpriser.

Den 14. juni afgav GE en række tilsagn, der skulle fjerne disse betænkeligheder, men de blev betragtet
som utilstrækkelige til at løse de konkurrenceproblemer, som Kommissionen havde påvist. Den 28. juni,
det vil sige længe efter udløbet af fristen for afgivelse af tilsagn, fremsatte GE en række nye løsnings-
forslag. Den nye pakke kunne heller ikke accepteres, fordi den ikke løste de pågældende problemer med
tilstrækkelig sikkerhed på så sent et stadium i proceduren.

Schneider/Legrand (138)

Den 10. oktober blev der nedlagt forbud mod den planlagte fusion mellem de to største franske
eludstyrsfabrikanter, Schneider og Legrand. Kommissionens undersøgelser viste, at der var betydelige
overlapninger mellem Schneiders og Legrands aktiviteter på markedet for eltavler (distributions- og
terminaltavler samt komponenter hertil, hvor de to selskaber tilsammen ville få en markedsandel på 40-
70 %, afhængigt af hvilket land der er tale om), ledningsudstyr (især stikkontakter og afbrydere og udstyr
i forbindelse hermed, hvor parterne ville få en samlet markedsandel på 40-90 %), visse produkter til
industrielt brug (trykknapper og lavspændingstransformatorer) eller mere specifikke produkter (f.eks.
nødbelysning).

Denne fusion ville medføre særligt alvorlige problemer i Frankrig for næsten alle de berørte produkter og
ville i de fleste tilfælde have resulteret i styrkelse af en dominerende stilling. Schneider og Legrand er
langt de største aktører på det franske marked, og Kommissionens undersøgelse viste klart, at det ikke
ville være realistisk at tro, at udenlandske konkurrenter på kortere eller længere sigt kunne øge deres
aktiviteter på markedet. Der blev endvidere afdækket konkurrenceproblemer i Danmark, Spanien,
Grækenland, Italien, Portugal og Det Forenede Kongerige.

I et forsøg på at afhjælpe disse konkurrenceproblemer gav Schneider en række tilsagn til Kommissionen
den 14. september, der var den frist, der var fastsat for afgivelse af tilsagn. Kommissionens undersøgelse

¥137∂ Sag COMP/M.2220, 3.7.2001.
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244  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2001

af markedet viste imidlertid, at disse første tilsagn ikke var tilstrækkelige til at genoprette en effektiv
konkurrence.

Den 24. september — ti dage efter udløbet af fristen for afgivelse af tilsagn — fremkom Schneider med
nye tilsagn. Der var imidlertid stadig alvorlig tvivl med hensyn til, hvilken konkurrencemæssig kapacitet
flere af de enheder, som man foreslog frasolgt, ville have, især hvad angår adgangen til distribution i
Frankrig, og de økonomiske risici i forbindelse med, at disse enheder blev udskilt fra den gruppe, de
havde hørt under. Schneiders forslag frembød desuden ikke nogen effektiv løsning for en række
geografiske markeder og/eller produktmarkeder, hvor der var påvist konkurrenceproblemer.

Schneider appellerede beslutningen til Retten i Første Instans (139).

CVC/Lenzing (140)

Kommissionen nedlagde forbud mod CVC Capital Partners Group Ltd’s (CVC) overtagelse af den
østrigske kunstfiberproducent Lenzing AG. CVC kontrollerede i forvejen Acordis, som er Lenzings
største konkurrent i Europa og eneste konkurrent i USA.

Sagen drejede sig om kunstfibersektoren. Konkurrenceforholdene blev vurderet på fire forskellige
produktmarkeder, nemlig rå viskose, spindefarvet viskose, viskose til tamponer, lyocell samt lyocellpro-
duktions- og forarbejdningsteknologi. Kommissionen fastslog, at alle de tre viskosemarkeder omfatter
hele Europa, eftersom importen er ganske lille (godt under 10 %), mens markedet for lyocellteknologi er
et verdensmarked. Med hensyn til lyocellproduktion var det ikke nødvendigt at afgrænse det geografiske
marked.

Efter fusionen ville den nye enhed have fået meget store markedsandele på alle tre viskosemarkeder (over
55 % inden for råviskose og over 85 % inden for spindefarvet viskose og viskose til tamponer), og på
markederne for lyocellproduktion og lyocellteknologi ville der opstå et monopol. Fusionen ville have
elimineret Acordis’ stærkeste konkurrent på viskosemarkedet i EØS, hvor der kun ville være tre mindre
konkurrenter tilbage, nemlig den spanske virksomhed Sniace, det svenske Svenska Rayon og den finske
virksomhed Säteri. Kommissionen konkluderede derfor, at fusionen ville have skabt en dominerende
stilling på markederne for råviskose og spindefarvet viskose.

På markedet for viskose til tamponer fandt Kommissionen, at Acordis allerede havde en dominerende
stilling. Fusionen ville derfor have styrket denne dominans, eftersom antallet af producenter i Europa
ville være blevet reduceret fra tre til to.

Hvad lyocell angår, er Lenzing og Acordis for øjeblikket de eneste lyocellproducenter i verden og de
eneste udbydere på markedet for teknologi til lyocellproduktion og -forarbejdning, der er i stand til at
tilbyde »fabriksklar« teknologi. Parterne besidder tilsammen langt størsteparten af alle eksisterende
patenter på lyocellproduktion og -forarbejdning, og det er vanskeligt at få adgang til dette marked.
Kommissionen drog derfor den konklusion, at fusionen ville skabe en dominerende stilling både på
markedet for lyocellproduktion og på markedet for lyocellteknologi.

Under andenfasebehandlingen afgav parterne følgende tilsagn: a) en ikke-eksklusiv licens på lyocell,
b) en produktionsaftale, i henhold til hvilken parterne skal producere lyocell til licenstageren, og c) en

¥139∂ Sag T-310/01 og T-77/02.
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ikke-eksklusiv licens på Galaxy tamponfibre. Kommissionen fandt ikke, at disse tilsagn var tilstrækkelige
til at fjerne de betænkeligheder, fusionen gav anledning til.

Sagen blev behandlet i nært samarbejde med USA’s Federal Trade Commission.

Tetra Laval/Sidel (141)

Den 30. oktober nedlagde Kommissionen forbud mod, at Tetra Laval BV, som tilhører den schweizisk
baserede Tetra Laval Group (ejer af Tetra Pak-emballagevirksomhederne), overtog den franske
virksomhed Sidel SA. Tetra har en dominerende stilling inden for kartonemballager med en samlet
markedsandel i Europa på over 80 %. Sidel er den førende producent af PET-plastemballeringsudstyr,
især strækblæsestøbningsmaskiner.

Kommissionens undersøgelse viste, at når den dominerende virksomhed inden for kartonemballager blev
lagt sammen med den førende virksomhed inden for PET-emballeringsudstyr, ville der blive skabt en
dominerende stilling inden for EØS på markedet for PET-emballeringsudstyr, især strækblæsestøbnings-
maskiner anvendt til følsomme produkter, og at der ville ske en styrkelse af en dominerende stilling inden
for aseptisk kartonemballeringsudstyr og aseptiske kartoner i EØS.

Kommissionen fandt, at selv om karton og PET-emballeringsudstyr i dag er særskilte relevante produkt-
markeder, er der tale om to nært forbundne nabomarkeder, som tilhører samme industrisektor: emballering
af flydende levnedsmidler. PET og karton er tekniske substitutionsvarer, idet PET kan være et alternativt
emballeringsmateriale for alle produkter, der i øjeblikket emballeres i karton. PET og karton anvendes
allerede som emballeringsmaterialer til de samme produktsegmenter (flydende mejeriprodukter, frugtsaft,
drikkevarer med frugtsmag og te/kaffe).

Kombinationen af Tetras dominerende stilling inden for kartonemballering og Sidels førende stilling
inden for PET-emballeringsudstyr ville give den fusionerede enhed mulighed for og tilskyndelse til at
udnytte sin dominerende stilling inden for karton til at opnå en dominerende stilling inden for PET-
emballeringsudstyr. Ved at fjerne Sidel som konkurrent på et nært forbundet tilgrænsende marked ville
Tetras allerede dominerende stilling inden for karton desuden blive styrket. Den fusionerede enheds
dominerende stillinger på to nært forbundne tilgrænsende markeder kunne forstærke hinanden, skabe
adgangsbarrierer og mindske konkurrencen.

Den 9. oktober afgav Tetra en række tilsagn, som skulle imødegå disse indsigelser, men tilsagnene blev
anset for utilstrækkelige. På grund af de alvorlige konkurrenceproblemer og det forhold, at Tetra ikke var
i stand til at løse dem, havde Kommissionen intet andet valg end at forbyde fusionen.

I lyset af de særlige omstændigheder i sagen, der skyldtes, at Tetra Laval allerede har erhvervet praktisk
taget alle aktierne i Sidel, er Kommissionen rede til at se på, hvordan en effektiv konkurrence kan
genoprettes i praksis.

¥141∂ Sag COMP/M.2416, 30.10.2001.
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C —Beslutninger efter fusionsforordningens artikel 2, stk. 4 
(joint ventures) (142)

Smith & Nephew/Beiersdorf JV (143)

Både Smith & Nephew og Beiersdorf beskæftiger sig med udvikling, fremstilling og distribution af
medicinalvarer, bl.a. sårbehandlingsmidler, immobiliseringsmidler og bandageartikler. Smith & Nephew
har hjemsted i London, Beiersdorf i Hamburg. Planerne gik ud på at lægge deres aktiviteter inden for
traditionel sårbehandling, immobiliseringsprodukter, bandageartikler og phlebologiprodukter (144)
sammen i et joint venture på 50/50-basis.

Markederne for disse produkter blev afgrænset til nationale markeder og ikke EØS-markeder. På dette
grundlag ville sammenlægningen af parternes aktiviteter have rejst konkurrenceproblemer på markederne
for førstehjælpsforbindinger til professionel brug (plastre), fikseringsbandager, støttebind og gipsfor-
bindinger i flere medlemsstater, bl.a. i Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Nederlandene og
Det Forenede Kongerige. Problemerne blev løst ved de to virksomheders tilsagn om at afhænde bestemte
varemærker og interesser enten i bestemte lande, landegrupper eller hele EØS, hvilket eliminerede de
problematiske overlapninger, der ellers ville være opstået.

I sin vurdering af dette joint venture så Kommissionen også på, om dets oprettelse kunne tilskynde
moderselskaberne til at samordne deres konkurrenceadfærd inden for de aktiviteter, de beholdt. Dette
spørgsmål var især vigtigt på grund af Smith & Nephews stærke position på markedet for avanceret
sårbehandling og Beiersdorfs lige så stærke position på forbrugermarkederne for plastre, forbindinger og
ortopædiske artikler. Til trods for disse stærke positioner konkluderede Kommissionen, at der ikke var
nogen risiko herfor, da de markeder, parterne vil operere på, helt klart er forskellige.

Hutchison/RCPM/ECT (145)

Kommissionen gav den 3. juli grønt lys til, at Hutchison Netherlands BV (Hutchison) og Rotterdams
kommunale havneadministration (RMPM) overtog en containerterminaloperatør i Rotterdam, nemlig
Europe Combined Terminals BV (ECT), på betingelse af at de afgivne tilsagn blev opfyldt. Hutchison
tilhører Hutchison Whampoa-koncernen (Hongkong), der har direkte og indirekte datterselskaber, som er
aktive inden for stevedore-tjenester i hele verden. I Europa kontrollerer Hutchison containerterminalerne
i oceanhavnene i Felixstowe og Thamesport. RMPM har ansvaret for udvikling og administration af den
nederlandske havn Rotterdam. ECT er den førende containerterminaloperatør i Rotterdams havn, der er
den største havn på det europæiske kontinent.

Med denne overtagelse ville den største operatør på kontinentet (ECT) og den største operatør i Det
Forenede Kongerige (Hutchison) blive samlet under ét tag. Efter fusionen ville Hutchison/ECT få en
markedsandel på omkring 50 %, hvilket var mere end det dobbelte af de to største konkurrenter, nemlig
HHLA (18,2 %) og Eurogate (17,3 %), hver for sig. Parternes stærke stilling på markedet afspejledes
også af, at de tegnede sig for en meget stor andel af de havneanløb, der foretages af de største rederier i

¥142∂ I joint venture-sager, der falder ind under fusionsforordningens artikel 2, stk. 4, er der også tale om anvendelse af
artikel 81, og disse sager behandles derfor normalt i Generaldirektoratet for Konkurrences operative enheder og ikke i
Merger Taskforce.

¥143∂ Sag COMP/JV.54, 30.1.2001.
¥144∂ Der er bl.a. tale om støttestrømper, årestrømper mv. 
¥145∂ Sag COMP/JV.55, 3.7.2001.
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Fjernøst- og Atlanttrafikken til og fra Nordeuropa. Desuden har parternes terminaler i Felixstowe og
Rotterdam mange naturlige fordele, der gør dem særligt velegnede til store skibe. Den stigende brug af
stadigt større skibe i de største farter til og fra Europa, som tegner sig for en meget stor andel af den
samlede omladningstrafik, ville derfor styrke Hutchison/ECT’s position på markedet yderligere.

Kommissionen konkluderede derfor, at overtagelsen ville føre til skabelse af en dominerende stilling på
markedet for levering af stevedore-tjenester til oceangående containerskibes omladningstrafik i
Nordeuropa. Under sagsbehandlingen afgav parterne imidlertid en række tilsagn, der vil åbne mulighed
for en uafhængig konkurrence i Rotterdams havn, som er en af de største omladningshavne i Nordeuropa
for oceangående containerskibe. Kommissionen kunne således godkende transaktionen på betingelse af,
at parterne i fuldt omfang opfyldte de afgivne tilsagn.

Hutchison/ECT (146)

Den 15. oktober anmeldte Hutchison en transaktion, der gik ud på overtagelse af enekontrollen med hele
ECT, til Kommissionen. Eftersom fristerne for opfyldelse af de forpligtelser, der blev pålagt i
beslutningen fra juli, endnu ikke var udløbet, og størsteparten af tilsagnene endnu ikke var opfyldt, måtte
Kommissionen vurdere den nye transaktion på grundlag af en stort set uændret markedssituation.
Kommissionens undersøgelser bekræftede, at fusionen ville føre til skabelse af en dominerende stilling
på markedet for stevedore-tjenester til omladningstrafikken i Nordeuropa.

Hutchison ville blive større end sine tre største konkurrenter tilsammen (Hamburger Hafen- und Lagerge-
sellschaft, Eurogate og Hessenatie). Hutchison/ECT’s stærke position på markedet afspejles også i deres
store andel i antallet af havneanløb og de naturbetingede fordele, deres terminaler har, som gør dem
særligt egnede til at betjene de største containerskibe. Disse skibe tegner sig for en stigende andel af
omladningstrafikken.

Under sagsbehandlingen afgav parterne en række tilsagn, der vil fremme en uafhængig konkurrence i
Rotterdams havn. Der var bl.a. tale om afhændelse af ECT’s 33,3 % i containerterminalen Mærsk Delta
BV (MDBV), som er et joint venture sammen med A. P. Møller-gruppen, til en uafhængig køber.
Parterne ville også garantere, at der vil være tilstrækkelig kapacitet til rådighed til, at en uafhængig
terminaloperatør vil kunne tage konkurrencen op med ECT i Rotterdams havn.

Kommissionen konkluderede, at denne overtagelse ikke ville skabe nogen dominerende stilling på det
relevante marked, på betingelse af at de afgivne tilsagn opfyldes fuldt ud.

D — Sammendrag af sager henvist til nationale myndigheder efter 
fusionsforordningens artikel 9

Enel/Wind/Infostrada (147)

Kommissionen besluttede at henvise sagen angående Enels og France Télécoms overtagelse af Infostrada
til de italienske konkurrencemyndigheder, hvad angår virkningerne for den italienske elsektor.
Elmarkedet er i øjeblikket under liberalisering overalt i EU, men Enel har stadigvæk en dominerende

¥146∂ Sag COMP/JV.56, 29.11.2001.
¥147∂ Sag COMP/M.2216, 19.1.2001.
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stilling i Italien, hvilket fik de italienske myndigheder til at frygte, at Enel måske ville blive i stand til at
værne om sin stilling på elmarkedet ved at tilbyde pakkeløsninger.

De italienske konkurrencemyndigheder anmodede Kommissionen om at henvise vurderingen af visse
aspekter af fusionen til Italien. Fusionsforordningens artikel 9 åbner mulighed for sådanne henvisninger,
hvis en national konkurrencemyndighed frygter for, at en fusion kan udgøre en trussel for den effektive
konkurrence på det nationale marked.

De italienske myndigheder gjorde gældende, at overtagelsen af Infostrada ville sætte Enel i stand til at
forsvare eller styrke sin dominerende stilling på markedet for elforsyning. Ved at tilbyde pakkeløsninger
omfattende elforsyning og telekommunikation og i særdeleshed ved at føre en politik gående ud på
samlet fakturering og markedsføring af pakketjenesterne ville Enel være i stand til at binde sine
nuværende elkunder til sig og dermed betydeligt svække virkningerne af liberaliseringen på de italienske
elmarkeder.

Kommissionen henviste sagen ud fra den betragtning, at de italienske konkurrencemyndigheder var bedst
i stand til at undersøge sagen, og har derfor endnu ikke taget endelig stilling i sagen.

Kommissionens gennemgang af sagen viste, at transaktionen ikke rejste konkurrenceproblemer på andre
punkter, der berørte telekommunikations- og internetmarkederne. Kommissionen godkendte derfor disse
aspekter af transaktionen.

Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy (148)

Den 8. februar henviste Kommissionen en del af vurderingen af det finske selskab Metsäliitto
Osuuskuntas overtagelse af en andel i det hidtil 100 % statsejede finske selskab Vapo Oy til de finske
konkurrencemyndigheder.

Transaktionen ville føre til overlapninger på markedet for træbaseret brændsel, savtømmer og
træforsyninger. Kommissionen godkendte de aspekter af transaktionen, der drejede sig om savtømmer og
træforsyninger, da de ikke rejste nogen konkurrenceproblemer.

De finske konkurrencemyndigheder anmodede om at få henvist en del af sagen, nemlig den del, der
drejede sig om transaktionens virkninger på markedet for træbaseret brændsel, markedet for tørv eller det
samlede marked for træbaseret brændsel og tørv i Finland. De konklusioner, Kommissionen havde draget
under førstefasebehandlingen, stemte overens med den indledende analyse, de finske myndigheder
foretog i deres henvisningsanmodning.

Govia/Connex South Central (149)

Den 20. juli efterkom Kommissionen en anmodning fra de britiske myndigheder om at få henvist
behandlingen af en transaktion, der gik ud på, at Go-Ahead Group, der har hjemsted i Newcastle, og
Keolis SA, der har sæde i Paris, i fællesskab overtog den London-baserede virksomhed Connex South
Central Ltd (South Central).

¥148∂ Sag COMP/M.2234, 8.2.2001.
¥149∂ Sag COMP/M.2446, 20.7.2001.



FUSIONSKONTROL 249

KONK. BERETN. 2001

De britiske myndigheder begrundede deres anmodning med, at transaktionen ville påvirke konkurrencen
på bestemte jernbaneruter, navnlig i London-Gatwick-Brighton-området, hvor der var overlapning
mellem South Central og parternes eksisterende togselskab, Thameslink. De gjorde også gældende, at
disse ruter er lokalruter set i forhold til det samlede britiske jernbanenet, og at transaktionen ikke havde
indvirkninger i nogen anden medlemsstat end Det Forenede Kongerige.

Kommissionen fandt, at betingelserne i fusionsforordningen var opfyldt i betragtning af sagens særlige
omstændigheder, i særdeleshed da det berørte marked ikke udgjorde nogen større andel af
fællesmarkedet, og at sagen derfor måtte henvises til de britiske myndigheder. Det er første gang, at en
sag er blevet henvist efter fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra b).

Shell/DEA (150)

Den 23. august henviste Kommissionen sagen angående et planlagt joint venture mellem Shell og RWE-
DEA til de tyske konkurrencemyndigheder, hvad angår transaktionens virkninger på markedet for
olieprodukter i efterfølgende led. I henhold til en aftale anmeldt til Kommissionen den 10. juli agtede
Shell og DEA at lægge de af deres aktiviteter i oliesektoren og den petrokemiske sektor, der ligger efter
produktionsstadiet, sammen i et joint venture.

Den 3. august anmodede de tyske myndigheder (Bundeskartellamt) om at få henvist en del af sagen efter
fusionsforordningens artikel 9. Bundeskartellamt fremførte, at denne transaktion truede med at skabe
eller styrke en dominerende stilling på markedet for detailsalg af motorbrændstoffer og flere andre
markeder for olieprodukter. I sin analyse tog Bundeskartellamt også hensyn til den planlagte fusion
mellem BP’s og E.ON’s olie- og petrokemikalieaktiviteter i leddene efter produktionsleddet (mærkerne
Veba og Aral), som var en særskilt transaktion (se gennemgangen af sag COMP/M.2533 nedenfor).
Bundeskartellamt havde draget den indledende konklusion, at denne transaktion risikerede at skabe en
situation, hvor det nye joint venture sammen med BP/Veba/Aral og de andre store olieselskaber ville få
en kollektivt dominerende stilling på markedet for detailsalg af motorbrændstoffer i Tyskland.

Resultaterne af Kommissionens førstefaseundersøgelser stemte overens med Bundeskartellamts
indledende analyse. Kommissionen fandt også, at Bundeskartellamt var bedst egnet til at vurdere sagens
konkurrenceaspekter, da det krævede en undersøgelse af lokale delmarkeder og forsyningsrelationer.
Desuden havde Bundeskartellamt for ganske nylig afsluttet behandlingen af en sag angående ulovlig
prispraksis i oliebranchen i Tyskland og havde derfor betydelig ekspertise på området.

BP/E.ON (151)

Kommissionen henviste undersøgelsen af, hvilke virkninger et planlagt joint venture mellem Deutsche
BP og E.ON ville få for markederne for raffinerede olieprodukter til Bundeskartellamt. Transaktionen gik
ud på, at BP ville overtage 51 % af aktierne i Veba Öl AG, der for øjeblikket er et 100 %-ejet
datterselskab af E.ON og er aktiv inden for olie og petrokemikalier, både i produktions- og i markedsfø-
ringsleddene (mærkerne Veba og Aral). E.ON havde en option på at sælge de resterende aktier til BP, som
derved senere ville få enekontrollen med Veba Öl.

Bundeskartellamt anmodede den 20. august Kommissionen om at få henvist en del af sagen efter fusions-
forordningens artikel 9 med den begrundelse, at transaktionen truede med at skabe eller styrke en

¥150∂ Sag COMP/M.2389, 23.8.2001.
¥151∂ Sag COMP/M.2533, 6.9.2001.
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dominerende stilling på markedet for detailsalg af motorbrændstoffer og flere andre markeder for
olieprodukter. I sin analyse tog Bundeskartellamt også hensyn til den planlagte fusion mellem Shell og
DEA (se gennemgangen af sag COMP/M.2389 ovenfor).

Bundeskartellamt havde draget den indledende konklusion, at denne transaktion risikerede at skabe en
situation, hvor det nye joint venture sammen med Shell/DEA og de andre store olieselskaber ville få en
kollektivt dominerende stilling på markedet for detailsalg af motorbrændstoffer i Tyskland. Resultaterne
af Kommissionens førstefaseundersøgelser stemte overens med Bundeskartellamts indledende analyse.

Haniel/Fels (152)

Den 17. oktober henviste Kommissionen en del af sagen angående Haniel Baustoff-Industrie
Zuschlagstoffe GmbH’s planlagte overtagelse af Fels-Werke GmbH, nemlig den del, der vedrørte de
tyske markeder for byggematerialer til mure. Samtidig fastslog Kommissionen, at fusionens virkninger
på de nederlandske markeder for byggematerialer til mure krævede en nærmere granskning, og
iværksatte derfor en tilbundsgående undersøgelse.

Bundeskartellamt havde begrundet sin henvisningsanmodning med, at den planlagte transaktion truede
med at skabe eller styrke en dominerende stilling på det tyske marked for byggematerialer til mure, og
anmodede Kommissionen om få denne del af sagen henvist. Ifølge Bundeskartellamts indledende
gennemgang risikerede fusionen at skabe en situation, hvor den nye enhed ville få en dominerende
stilling inden for bestemte murstensprodukter på flere regionale markeder i Tyskland. Kommissionens
konklusioner under førstefasebehandlingen stemte overens med Bundeskartellamts indledende analyse.

Kommissionen fandt, at Bundeskartellamt var bedst egnet til at vurdere transaktionens konkurrence-
mæssige virkninger på murstensmarkederne i Tyskland.

Haniel/Ytong (153)

Kort efter at Kommissionen havde besluttet at iværksætte andenfaseundersøgelser og henvise en del af
Haniel/Fels-sagen til Bundeskartellamt, optrådte Haniel i en sag sammen med Ytong, hvor den samme
kombination af beslutninger blev truffet. I denne anden sag henviste Kommissionen den 30. november
den del af den planlagte overtagelse af den tyske producent af cellebeton, Ytong, der drejede sig om
Tyskland, til Bundeskartellamt. Samme dag fastslog Kommissionen, at overtagelsens virkninger på det
nederlandske marked for byggematerialer til mure krævede en nærmere gennemgang, og iværksatte en
tilbundsgående undersøgelse.

Den 13. november gjorde Bundeskartellamt gældende, at den planlagte fusion truede med at skabe eller
styrke en dominerende stilling på det tyske marked for byggematerialer til mure, og anmodede
Kommissionen om at få henvist dette aspekt af sagen efter fusionsforordningens artikel 9. Ifølge
Bundeskartellamts indledende gennemgang risikerede fusionen at skabe en situation, hvor den nye enhed
ville få en dominerende stilling specielt inden for bestemte murstensprodukter på flere regionale
markeder i Tyskland. Kommissionens konklusioner under førstefasebehandlingen stemte overens med
Bundeskartellamts indledende analyse.

¥152∂ Sag COMP/M.2495, 17.10.2001.
¥153∂ Sag COMP/M.2568, 30.11.2001.
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Kommissionen fandt, at Bundeskartellamt var bedst egnet til at vurdere transaktionens konkurrence-
mæssige virkninger på murstensmarkederne i Tyskland, da det ville kræve undersøgelse af lokale
(del)markeder og forsyningsrelationer. Desuden havde Bundeskartellamt for nylig foretaget
undersøgelser af denne sektor i Tyskland og var allerede i gang med at behandle Haniels planlagte
overtagelse af den tyske virksomhed Fels-Werke GmbH inden for samme sektor.

E — Sammendrag af afgørelser truffet af Retten i Første Instans

RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthracite

Den 31. januar annullerede Retten i Første Instans den beslutning, Kommissionen havde vedtaget den
29. juli 1998 (COMP/ECSC.1252) om at godkende fusionsaspekterne i forbindelse med omstruktu-
reringen af den tyske kulindustri. Retten fandt, at Kommissionen i sin fusionsanalyse ikke havde taget
hensyn til de kommercielle og finansielle virkninger af den statsstøtte, der muligvis var indeholdt i den
pris, som RAG havde betalt for Saarbergwerke, som dengang var ejet af den tyske stat og delstaten Saar.
Kommissionen vil nu skulle vedtage en ny beslutning i sagen, hvori den tager stilling til de konkurrence-
mæssige virkninger af enhver statsstøtte, der måtte være ydet. Dommen forekommer desuden at pålægge
Kommissionen en generel pligt til at undersøge statsstøtteaspekters virkninger for konkurrencen, når den
træffer beslutninger i fusionssager.

F — Kommissionens beslutninger

1. Beslutninger efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra a) og b), samt artikel 6, stk. 2, 
i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Sag Parter Vedtaget 
den EFT Offentlig-

gjort den

M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge matériaux de spécialités 5.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2255 Telefónica Intercontinental/Sonera 3G 
Holding/Consortium IPSE 2000

9.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug 11.1.2001 C 43 9.2.2001

M.2246 Sofinim/KBC Invest/Mercator&Noordstar/VIV/
Tournesoleon/De Clerck/FOC

11.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2254 Aviapartner/Mærsk/Novia 11.1.2001 C 27 27.1.2001

M.2041 United Airlines/US Airways 12.1.2001

M.2244 Royal Vopak/Ellis & Everard 16.1.2001 C 85 15.3.2001

M.2252 Kuoni/TRX/E-TRX/TRX Central Europe JV 17.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2259 Terra/Amadeus/1travel.com 17.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2264 Industri Kapital/Fives-Lille 17.1.2001 C 48 14.2.2001

M.2216 Enel/Wind/Infostrada 19.1.2001 C 39 7.2.2001

M.2270 Babcock Borsig/MG Technologies/SAP Markets/Deutsche 
Bank/VA TECH/ec4ec

22.1.2001 C 207 25.7.2001

M.2247 CU Italia/Banca Popolare di Lodi JV 24.1.2001 C 46 13.2.2001
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M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide 24.1.2001 C 159 1.6.2001

M.2166 CSC Ploenzke/Dachser/E-Chain Logistics 26.1.2001 C 273 28.9.2001

M.2278 Lafarge/Blue Circle JV 29.1.2001 C 76 8.3.2001

M.2269 SASOL/Condea 30.1.2001 C 107 7.4.2001

M.2296 ENI/Lasmo 1.2.2001 C

M.2262 Flughafen Berlin (II) 5.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2285 Schroder Ventures Limited/Homebase 5.2.2001 C 49 15.2.2001

M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/Vapo OY JV 8.2.2001

M.2272 Rewe/BML/Standa Commerciale 8.2.2001 C 91 22.3.2001

M.2284 ABN Amro/Perkins Food 8.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2228 C & N/Thomas Cook 9.2.2001

M.2185 Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real Business 
Solutions

12.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2219 E.ON Energie/Energie Oberösterreich/JCE+JME 12.2.2001 C 330 24.11.2001

M.2291 VNU/AC Nielsen 12.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2197 Hilton/Accor/Forte/Travel Services JV 16.2.2001 C 127 27.4.2001

M.2143 BT/VIAG Intercom 19.2.2001 C 207 25.7.2001

M.2271 Cargill/Agribrands 19.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2310 Hutchison/Investor/HI3G 19.2.2001

M.2290 SFK99-Rahasto/Fortum/Naps Systems 22.2.2001 C 180 26.6.2001

M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich 
Performance Materials

22.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville 22.2.2001 C 181 27.6.2001

M.2280 BASF/Bertschi/Hoyer/Vlag JV 23.2.2001 C 243 31.8.2001

M.2302 Heinz/CSM 23.2.2001 C 83 14.3.2001

M.2324 Sanmina Corporation/AB Segerström & Svensson 23.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2208 Chevron/Texaco 28.2.2001 C 128 28.4.2001

M.2294 Etexgroup/Glynwed Pipe Systems 28.2.2001 C 94 24.3.2001

M.2312 Abbott/BASF 28.2.2001 C 149 19.5.2001

M.2335 Michel Mineralölhandel/Thyssen-Elf Oil 28.2.2001 C 140 12.5.2001

M.2336 Thomson Multimedia/Technicolor 28.2.2001 C 206 24.7.2001

M.2317 Lafarge/Blue Circle (II) 1.3.2001 C 180 26.6.2001

M.2256 Philips/Agilent Health Care Solutions 2.3.2001 C 292 18.10.2001

M.2305 Vodafone Group plc/Eircell 2.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2414 Vattenfall/HEW 2.3.2001 C 140 12.5.2001

M.2340 EDP/Cajastur/Caser/Hidroeléctrica del Cantábrico 5.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2309 Ericsson/Skandia/Alleato JV 8.3.2001 C 89 20.3.2001

M.2330 Cargill/Banks 9.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2277 Degussa/Laporte 12.3.2001 C 130 1.5.2001

M.2341 Banco Popular Español/Fortior Holding 12.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2356 Hermes/Codan JV 12.3.2001 C 99 29.3.2001

M.2346 Telefónica/Portugal Telekom/Brazilian JV 13.3.2001 C 111 12.4.2001

M.2357 Vattenfall/Hamburger Elektrizitätswerke/Nordic 
Powerhouse

13.3.2001 C 90 21.3.2001

M.1976 Shell/Halliburton/Well Dynamics JV 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2343 Toro Assicurazioni/Lloyd Italico 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2282 BT/ESAT Digifone 16.3.2001
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M.2368 Gilde/Capvis/Soudronic 16.3.2001 C 105 5.4.2001

M.2267 Siemens/Janet/JV 19.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2353 RWE/Hidroeléctrica del Cantábrico 19.3.2001 C 143 16.5.2001

M.2364 Deutsche Bank/Banque Worms 19.3.2001 C 321 16.11.2001

M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim 20.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2240 CVC/Mascotech 20.3.2001 C 274 29.9.2001

M.2257 France Télécom/Equant 21.3.2001 C 187 3.7.2001

M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz 21.3.2001 C 347 8.12.2001

M.2377 Sydkraft/ABB/German Power Trading JV 21.3.2001 C 181 27.6.2001

M.2249 Marconi/RTS JV 23.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries 23.3.2001 C 197 11.7.2001

M.2344 Xchange/BAE Systems JV 23.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2275 Pepsico/Quaker 27.3.2001

M.2323 HSBC-CCF/Banque Hervet 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2339 Conforama/Salzam Mercatone 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2348 Outokumpu/Norzink 27.3.2001 C 175 20.6.2001

M.2366 Denso/MMC 27.3.2001 C 242 30.8.2001

M.2367 Siemens/E.ON/Shell/SSG 27.3.2001 C 172 16.6.2001

M.2079 Raytheon/Thales/JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2231 Huntsman Internatonal/Albright & Wilson Surfactants 
Europe

30.3.2001 C 165 8.6.2001

M.2334 DMDATA/Kommunedata/e-Boks JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2223 Getronics/Hagemeyer JV 2.4.2001

M.2350 Campbell/ECBB (Unilever) 2.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2384 Ratos/3i Group/Atle 2.4.2001 C 145 17.5.2001

M.2365 Schlumberger/Sema 5.4.2001 C 137 9.5.2001

M.2313 Teka/Finatlantis/Holdivat 6.4.2001

M.2354 Enichem/Polimeri 6.4.2001

M.2355 DOW/Enichem Polyuréthanes 6.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2358 Flextronics/Ericsson 6.4.2001 C 159 1.6.2001

M.2360 SGS/R & S/Freeglass JV 6.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2383 VNU/RCS Editori 6.4.2001 C 127 27.4.2001

M.2263 Philips/LG Electronics JV 9.4.2001 C 180 26.6.2001

M.2349 E.ON/Sydkraft 9.4.2001

M.2286 Buhrmann/Samas Office Supplies 11.4.2001

M.2281 Endesa/CDF/Snet (se ECSC. 1352) 17.4.2001 C 179 23.6.2001

M.2347 Mannesmann Arcor/Netcom Kassel 17.4.2001 C 165 8.6.2001

M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister 19.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2222 UGC/Liberty Media 24.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media JV 25.4.2001 C 190 6.7.2001

M.2394 SCI Systems/Nokia Networks 25.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2398 Linde/Jungheinrich JV 25.4.2001 C 160 2.6.2001

M.2345 Deutsche BP/Erdölchemie 26.4.2001 C 174 19.6.2001

M.2218 Thomas Cook Holdings/British Airways JV 30.4.2001

M.2374 Telenor/ErgoGroup/DNB/Accenture JV 2.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits 8.5.2001

M.2373 Compass/Selecta 8.5.2001 C 160 2.6.2001
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M.2395 Morgan Grenfell/Whitbread 8.5.2001 C 172 16.6.2001

M.2391 CVC/Cinven/Assidomän 10.5.2001 C 189 5.7.2001

M.2396 Industri Kapital/Perstorp (II) 11.5.2001 C 274 29.9.2001

M.2405 Dow Chemical/Ascot 11.5.2001

M.2407 Bertelsmann/RTL Group 11.5.2001 C 291 17.10.2001

M.2435 EDS/Systematics 11.5.2001

M.2315 The Airline Group/NATS 14.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2419 Apax/Schering/Metagen 14.5.2001 C 196 12.7.2001

M.2329 Société Générale/Deufin 17.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2342 Techint/VAI JV 17.5.2001

M.2406 Cepsa Gas Comercializadora/Total Fina Elf Gas & Power 
España

17.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2409 Rail Gourmet Holding/Narvesen 17.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2426 INEOS/Phenolchemie 17.5.2001

M.2370 Thales/Airsys-ATM 21.5.2001 C 237 23.8.2001

M.2418 ORF/Netway/Adworx 21.5.2001 C 201 17.7.2001

M.2433 Barclays Bank/Minimax 21.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2445 NIB Capital/Internatio-Muller Chemical Distribution 21.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2359 International Fuel Cells (UTC)/SOPC (Shell) JV 29.5.2001

M.2386 MEI/Philips 29.5.2001 C 332 27.11.2001

M.2401 Industri Kapital/Telia Enterprise 29.5.2001 C 272 27.9.2001

M.2424 Tyco/CIT 29.5.2001

M.2442 NOBIA/Magnet 29.5.2001

M.2408 REWE COM/Henkel/TEN UK/TEN DE 31.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2451 Hilton/Scandic 31.5.2001 C 238 24.8.2001

M.2190 LSG/OFSI 1.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2437 NEC/Toshiba 5.6.2001 C 189 5.7.2001

M.2397 BC Funds/Sanitec 6.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2458 Bertelsmann/VVC JV 6.6.2001 C 190 6.7.2001

M.2466 Sodexho/Abela (II) 8.6.2001 C 206 24.7.2001

M.2421 Continental/Temic 11.6.2001 C 250 8.9.2001

M.2441 Amcor/Danisco/Ahlstrom 11.6.2001 C 273 28.9.2001

M.2393 Skanska Sverige/Posten/HOOC 13.6.2001 C 181 27.6.2001

M.2403 Schneider/Thomson Multimedia JV 13.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2430 Schroder Ventures/Grammer 13.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2303 Ciaoweb/WE Cube 14.6.2001 C 179 23.6.2001

M.2400 Dexia/Artesia 14.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2413 BHP/Billiton (se ECSC. 1356) 14.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2463 Speedy Tomato 14.6.2001 C 279 3.10.2001

M.2448 Dexia/Banco Sabadell/Dexia Banco Local 19.6.2001

M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP De Milo/Nascent 19.6.2001 C 319 14.11.2001

M.2459 CDC/Charterhouse/Alstom Contracting 19.6.2001 C 188 4.7.2001

M.2460 IBM/Informix 19.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2415 Interpublic/True North 21.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2300 YLE/TDF/Digita JV 26.6.2001 C 272 27.9.2001

M.2369 CNH/FHE 26.6.2001

M.2404 Elkem/SAPA 26.6.2001 C 251 11.9.2001
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M.2469 Vodafone/Airtel 26.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2490 Knorr-Bremse SFS/Webasto Thermosysteme JV 26.6.2001 C 243 31.8.2001

M.2411 Autologic/TNT/Wallenius/CAT JV 27.6.2001

M.2427 Infineon/Cryptomathic JV 27.6.2001 C 199 14.7.2001

M.2468 SEAT Pagine Gialle/Eniro 27.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2478 IBM Italia/Business Solutions JV 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2479 Flextronics/Alcatel 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2494 Debitel/Debitel Nederland 29.6.2001

M.2402 Creditanstalt/RZB JV 2.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2439 Hitachi/STMicroelectronics/SuperH JV 3.7.2001 C 252 12.9.2001

M.2464 Nomura International/Le Méridien Hôtels 3.7.2001 C 198 13.7.2001

M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco 3.7.2001

M.2452 Belgacom/BAS Holding/Securitas 5.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2461 OM Group/DMC2 5.7.2001 C 250 8.9.2001

M.2476 Blue Circle/Michelin JV 5.7.2001 C 284 10.10.2001

M.2432 Angelini/Phoenix JV 6.7.2001 C 281 5.10.2001

M.2488 Alcatel/Alcatel Space 6.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2387 Heineken/Bayerische Brauholding JV 12.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2453 GKN/Brambles 12.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2465 CVC/Amstelland 16.7.2001

M.2501 Eureko/Interamerican 16.7.2001 C 243 31.8.2001

M.2489 Borg Warner/Hitachi 17.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2473 Finnforest/Moelven Industrier 18.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2382 Usinor/Arbed/Aceralia (se ECSC. 1351) 19.7.2001

M.2431 Allianz/Dresdner 19.7.2001 C 316 10.11.2001

M.2512 EQT Northern Europe/Electrolux 20.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2438 SES/Stork/Fokker Space 24.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2425 Coop Norden 26.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2471 Accenture/Lagardère JV 26.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2480 Thomson/Carlton JV 26.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2337 Nestlé/Ralston Purina 27.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2352 SWB/Stadtwerke Bielefeld JV 27.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2491 Sampo/Storebrand 27.7.2001 C 290 16.10.2001

M.2514 Mazda Motor Corporation/MCL 27.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2456 Preussag/TUI Belgium 2.8.2001 C 238 24.8.2001

M.2513 RWE/Kärntner Energie Holding 2.8.2001 C 286 12.10.2001

M.2518 GFE/Shell Hydrogen/HQC 2.8.2001 C 242 30.8.2001

M.2503 HBG/Ballast Nedam/Baggeren JV 3.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2440 Siemens/Yazaki JV 6.8.2001 C 264 29.9.2001

M.2516 RPBE/Britax 6.8.2001

M.2531 Sara Lee/Earthgrains 6.8.2001 C 250 8.9.2001

M.2534 SCI Systems/Nokia Networks 6.8.2001 C 281 5.10.2001

M.2399 Friesland Coberco/Nutricia 8.8.2001 C

M.2447 Fabricom/GTI 9.8.2001 C 330 24.11.2001

M.2517 Bristol Myers Squibb/Du Pont 9.8.2001

M.2536 Fabricom/Sulzer 9.8.2001



256  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2001

M.2506 Autostrade/Saba 10.8.2001 C 274 29.9.2001

M.2508 Fortum/OM JV 10.8.2001 C 327 22.11.2001

M.2474 RZB/Centrobank 21.8.2001 C 321 16.11.2001

M.2422 Hapag-Lloyd/Hamburger Hafen- und Lagerhaus/HHLA-CT 22.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2362 Dalkia Holding/Clemessy 23.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2487 Bertelsmann/Arnoldo Mondadori JV 23.8.2001 C 279 3.10.2001

M.2548 Cinven/Castrol 23.8.2001 C 350 11.12.2001

M.2539 EQT Northern Europe/Duni 27.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2509 DOW/Reichhold JV 28.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2532 Fiat/Italenergia/Montedison 28.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2538 3i/WM-Data/Atea 30.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2563 EDF/Fenice 30.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2573 A & C/Grossfarma 30.8.2001 C 271 26.9.2001

M.2575 Liberty Mutual/Grupo RSA España 31.8.2001 C 282 6.10.2001

M.2540 Fidis/SEI JV 4.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2553 Endesa/Enel-Elettrogen 4.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2556 HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA 4.9.2001 C 273 28.9.2001

M.2558 Havas/Tempus 4.9.2001 C 319 14.11.2001

M.2583 Insys/Hunting Engineering 7.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA JV 13.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2260 Hitachi/LG Electronics JV 14.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2486 Itochu/Marubeni JV 14.9.2001 C 270 25.9.2001

M.2529 JCD/RCS/Publitransport/IPG 14.9.2001 C 300 26.10.2001

M.2560 APAX/MPM 14.9.2001 C 272 27.9.2001

M.2580 Collins & Aikman Product/Textron Automotive Trim 14.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2541 RWA/Verbund JV 17.9.2001

M.2586 CE/Yorkshire Electric 17.9.2001

M.2588 Rheinbraun Brennstoff/SSM Coal 17.9.2001 C 327 22.11.2001

M.2587 Rabobank/Autoplastics 19.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2549 Sanmina/SCI Systems 20.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2554 IF Holding/FCI JV 20.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2571 Johnson Controls/Sagem 20.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2574 Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia 20.9.2001 C 325 21.11.2001

M.2527 Telenor East/ECO Telecom/Vimpel-Communications 21.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2510 Cendant/Galileo 24.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé JV 27.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2462 Ericsson/Sony JV 27.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2481 Balli/Klöckner (se ECSC. 1359) 27.9.2001 C 288 13.10.2001

M.2526 GE Insurance Holding/National Mutual Life 27.9.2001 C 323 20.11.2001

M.2559 USG/Deutsche Perlite 27.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2542 Schmalbach-Lubeca/Rexam 28.9.2001

M.2576 Telefonica/Ericsson JV 28.9.2001 C 328 23.11.2001

M.2546 EADS/Nortel 1.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2552 Norske Skog/Peterson 1.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2584 Tyco/Sensormatic 1.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2505 Tyco/CR BARD 4.10.2001 C 298 24.10.2001
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M.2595 Stora Enso/Stora Enso Timber 4.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2598 TDC/CMG/Migway JV 4.10.2001

M.2545 Degussa/Ausimont 8.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2592 3i/Eqvitec/Pohjola/Suomi/ION Blast 11.10.2001 C 358 15.12.2001

M.2593 3i/Oko Bank/Uniglass Engineering 11.10.2001

M.2572 Time/IPC 12.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur 15.10.2001

M.2528 Mærsk IT/LM Ericsson/WAC 15.10.2001 C 319 14.11.2001

M.2537 Philips/Marconi Medical Systems 17.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2562 Bertelsmann/France Loisirs 17.10.2001 C 309 6.11.2001

M.2608 INA/FAG 18.10.2001

M.2601 WPP/Tempus 22.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2611 Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis 22.10.2001 C 342 5.12.2001

M.2477 Atle/Pricerunner JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2577 GE Capital/Heller Financial 23.10.2001

M.2590 Solectron/C-MAC 23.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2613 Alcoa/BHP Billiton JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2626 Merloni/Foster Wheeler Italiana JV 24.10.2001 C 323 20.11.2001

M.2569 Interbrew/Beck’s 26.10.2001 C 320 15.11.2001

M.2297 BP Chemicals/Solvay (PP) 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2299 BP Chemicals/Solvay/HDPE JV 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2504 Cadbury Schweppes/Pernod Ricard 29.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2535 Sogefi/Filtrauto 29.10.2001

M.2561 Prudential/BPB 6.11.2001 C 323 20.11.2001

M.2623 ABN AMRO/Finaref-PPR JV 6.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2614 ThyssenKrupp/Camom/Eurig 7.11.2001 C 327 22.11.2001

M.2567 Nordbanken/Postgirot 8.11.2001 C 347 8.12.2001

M.2578 Banco Santander Central Hispánico/AKB 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2605 Mead/Westvaco 12.11.2001 C 328 23.11.2001

M.2628 Koch/Kosa 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2629 Flextronics/Xerox 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2483 Groupe Canal+/RTL/GJCD JV 13.11.2001

M.2604 ICA Ahold/Dansk Supermarked 13.11.2001 C 342 5.12.2001

M.2603 ZF Friedrichshafen/Mannesmann Sachs 19.11.2001

M.2620 Enel/Viesgo 20.11.2001

M.2570 BRFKredit/Codan/Boligtorvet JV 21.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2417 Skanska/SITA 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2443 E.ON/Powergen 23.11.2001

M.2523 Siemens/AEM/E-Utile 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2643 Blackstone/CDPQ/Deteks BW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2652 Blackstone/CDPQ/Deteks NRW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2641 Posten/DSV 26.11.2001

M.2616 Deutsche Bank/TDC JV 27.11.2001

M.2565 PPC/WIND/JV 28.11.2001

M.2630 Siemens/Wiener Stadtwerke/Master Talk 28.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2635 DMV II 28.11.2001



258  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2001

154

1.2. Beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89       

M.2524 Hydro/SQM/Rotem JV 5.12.2001

M.2550 Mezzo/Muzzik 6.12.2001

M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC 6.12.2001 C 358 15.12.2001

M.2645 Saab/WM-Data AB/Saab Caran JV 6.12.2001

M.2646 Rhenus/VIA Verkehr Holding (SNCF)/Rhenus-Keolis 7.12.2001

M.2656 Cinven/Klöckner Pentaplast 7.12.2001

M.2638 3i/Consors/100 World 10.12.2001

M.2660 NPM/ABN AMRO/Norit Personal Care Holding 10.12.2001

M.2602 Gerling/NCM 11.12.2001

M.2647 IVECO/Irisbus 11.12.2001

M.2661 Winterthur/Prudential Assurance 12.12.2001

M.2485 Verbund/ESTAG 14.12.2001

M.2642 BT/Concert 17.12.2001

M.2651 AT&T/Concert 17.12.2001

M.2654 Flextronics Network Services/Telaris Södra 17.12.2001

M.2676 Sampo/Varma Sampo/IF Holding JV 18.12.2001

M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV 19.12.2001

M.2653 Voestalpine/Polynorm 19.12.2001

M.2677 Anglogold/Normandy 19.12.2001

M.2663 CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni 20.12.2001

M.2674 Sonae/CNP-Assurances/LL Porto Retail JV 20.12.2001

M.2675 EDF/TXU Europe/West Burton Power Station 20.12.2001

M.2678 Sonae/CNP-Assurances/Inparsa JV 20.12.2001

M.2679 EDF/TXU Europe/24 Seven 20.12.2001

JV.54 Smith & Nephew/Beiersdorf/JV 30.1.2001 C 89 20.3.2001

JV.56 Hutchison/ECT 29.11.2001

¥154∂ Endnu ikke offentliggjort, men kan findes på Generaldirektoratet for Konkurrences websted (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/).

Sag Parter Vedtaget den Offentliggjort i 

M.2033 Metso/Svedala 24.1.2001 ¥154∂

M.2097 SCA/Metsä Tissue 31.1.2001 EFT L 57, 27.2.2002

M.1853 EDF/EnBW 7.2.2001 EFT L 29, 28.2.2002

M.1915 The Post Office/TPG/SPPL 13.3.2001 ¥154∂

M.2139 Bombardier/ADtranz 3.4.2001 EFT L 69, 12.3.2002

M.2201 MAN/Auwärter 20.6.2001 EFT L 116, 3.5.2002

M.2220 General Electric/Honeywell 3.7.2001 ¥154∂

M.2314 BASF/Pantochim/Eurodiol 11.7.2001 EFT L 132, 17.5.2002

M.2333 De Beers/LVMH 25.7.2001 ¥154∂

M.2434 Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del 
Cantábrico 26.9.2001 ¥154∂
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2. Beslutninger efter EKSF-traktatens artikel 66155

G — Pressemeddelelser

1. Beslutninger efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

M.2283 Schneider/Legrand 10.10.2001 ¥155∂

M.2187 CVC/Lenzing 17.10.2001 ¥155∂

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.10.2001 ¥155∂

M.2420 Mitsui/CVRD/Caemi 30.10.2001 ¥155∂

M.2498 UPM-Kymmene/Haindl 21.11.2001 ¥155∂

M.2499 Norske Skog/Parenco/Walsum 21.11.2001 ¥155∂

M.2389 Shell/DEA 20.12.2001 ¥155∂

M.2530 Südzucker/Saint Louis 20.12.2001 ¥155∂

M.2533 BP/E.ON 20.12.2001 ¥155∂

JV.55 Hutchison/RCPM/ECT 3.7.2001 EFT C 76, 8.3.2001

Sag Parter Vedtaget den Offentliggjort i 

ECSC.1345 Salzgitter/Robert 30.1.2001 ¥155∂

ECSC.1352 Endesa/cdF/SNET (se M.2281) 17.4.2001 ¥155∂

ECSC.1354 Usinor/Tubisud Italia 2.5.2001 ¥155∂

ECSC.1355 Interseroh/Hansa 27.7.2001 ¥155∂

ECSC.1357 VA Stahl/TSTG 11.9.2001 ¥155∂

ECSC.1358 Scholz/Alba/Elsa JV 5.10.2001 ¥155∂

ECSC.1351 Usinor/Arbed/Aceralia (se M.2382) 23.11.2001 ¥155∂

ECSC.1360 Duferco/Sogepa/Carsid 28.11.2001 ¥155∂

ECSC.1362 Thyssenkrupp/Bitros/JV 7.12.2001 ¥155∂

¥155∂ Endnu ikke offentliggjort, men kan findes på Generaldirektoratet for Konkurrences websted: (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/).

Reference Dato Emne
IP/01/34 12.1.2001 Kommissionen godkender SmithKline Beechams overtagelse af Block Drug

IP/01/35 12.1.2001 Kommissionen godkender AviaPartners overtagelse af en andel i det 
skandinaviske groundhandlingselskab Novia

IP/01/48 15.1.2001 Kommissionen godkender fusion mellem United Airlines og US Airways efter 
tilsagn fra parterne 

IP/01/57 16.1.2001 Kommissionen giver grønt lys til Vopaks overtagelse af Ellis & Everard

IP/01/79 19.1.2001 Kommissionen lader de italienske konkurrencemyndigheder undersøge 
virkningerne af Enels overtagelse af Infostrada på det italienske elmarked 

IP/01/109 25.1.2001 Kommissionen godkender Ricohs overtagelse af Lanier Worldwide
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IP/01/126 31.1.2001 Kommissionen godkender joint venturet mellem Smith & Nephew og 
Beiersdorf efter tilsagn om afhændelser 

IP/01/138 31.1.2001 Kommissionen godkender Sasols overtagelse af Condea 

IP/01/164 6.2.2001 Kommissionen godkender Hochtiefs og IVG-konsortiets overtagelse af Berlin 
Brandenburg Flughafen Holding 

IP/01/183 9.2.2001 Kommissionen henviser en del af fusionen mellem Metsäliitto og Vapo til de 
finske konkurrencemyndigheder

IP/01/188 12.2.2001 Kommissionen godkender C&N Touristics overtagelse af Thomas Cook 
Holdings 

IP/01/192 12.2.2001 Kommissionen godkender fusionen mellem VNU og AC Nielsen

IP/01/217 15.2.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem MAN 
og Auwärter

IP/01/223 16.2.2001 Kommissionen godkender British Telecoms overtagelse af E.ON’s andel i 
VIAG Interkom 

IP/01/230 19.2.2001 Kommissionen godkender to joint ventures mellem Accor Forte og Hilton i 
rejsebranchen

IP/01/232 20.2.2001 Kommissionen godkender Cargills overtagelse af Agribrands International

IP/01/250 26.2.2001 Kommissionen godkender Heinz’ overtagelse af CSM’s fødevaredivision 

IP/01/287 1.3.2001 Kommissionen godkender Etex’ overtagelse af Glynweds rørsystemdivision 

IP/01/288 1.3.2001 Kommissionen godkender fusionen mellem Chevron og Texaco

IP/01/289 1.3.2001 Kommissionen godkender Abbotts overtagelse af BASF’s medicinaldivision 

IP/01/290 1.3.2001 Kommissionen giver grønt lys til, at Michel Mineralölhandel overtager to af 
Thyssen Elf Oils salgsagenturer

IP/01/295 1.3.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Hutchisons og 
Rotterdam havnemyndigheds overtagelse af ECT 

IP/01/298 2.3.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af fusionen mellem 
General Electric og Honeywell 

IP/01/300 2.3.2001 Kommissionen godkender Lafarges overtagelse af Blue Circle Industries 

IP/01/306 5.3.2001 Kommissionen godkender Philips’ overtagelse af Agilents Healthcare-division

IP/01/307 5.3.2001 Kommissionen godkender Vodafone Groups overtagelse af Eircell 

IP/01/312 6.3.2001 Kommissionen godkender EDP-Cajastur-Casers fælles overtagelse af 
Hidrocantábrico

IP/01/340 12.3.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Cargill og Banks inden for køb 
og salg af landbrugsvarer

IP/01/352 12.3.2001 Kommissionen godkender Degussas overtagelse af Laporte på betingelse af 
afhændelser

IP/01/381 16.3.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Shell og Halliburton

IP/01/376 15.3.2001 Kommissionen godkender Toro Assicurazionis køb af det italienske 
forsikringsselskab Lloyd Italico 

IP/01/408 19.3.2001 Kommissionen godkender British Telecoms overtagelse af Telenors andel i Esat 
Digifone 

IP/01/417 20.3.2001 Kommissionen godkender RWE’s overtagelse af kontrollen med 
Hidrocantábrico

IP/01/424 21.3.2001 Kommissionen godkender Goldman Sachs’ overtagelse af Messer Griesheim 

IP/01/423 21.3.2001 Kommissionen godkender Citicorp Venture Capitals overtagelse af MSX 
International og Delco Remy International

IP/01/426 22.3.2001 Kommissionen godkender France Télécoms køb af Equant

IP/01/429 22.3.2001 Kommissionen giver grønt lys til, at Paribas Affaires Industrielles (PAI) og UGI 
køber Elf Antargaz 

IP/01/438 26.3.2001 Kommissionen godkender Northrop Grummans overtagelse af Litton Industries
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IP/01/450 28.3.2001 Kommissionen godkender Pepsicos køb af Quaker 

IP/01/452 28.3.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af BASF’s overtagelse af 
Pantochim og Eurodiol

IP/01/451 28.3.2001 Kommissionen godkender Outokumpus køb af Norzinc

IP/01/449 28.3.2001 Kommissionen godkender japanske Denso Corporations overtagelse af Magneti 
Marelli Climatizzazione 

IP/01/453 28.3.2001 Kommissionen godkender Shells køb af andel i Siemens Solar

IP/01/478 30.3.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Thales og Raytheon

IP/01/486 2.4.2001 Kommissionen godkender Huntsman Internationals køb af Albright & Wilsons 
europæiske aktiviteter inden for overfladeaktive stoffer

IP/01/481 2.4.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Schneider Electrics 
overtagelse af Legrand 

IP/01/485 2.4.2001 Kommissionen godkender joint venture i Danmark inden for elektroniske 
mailbokse

IP/01/492 3.4.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Getronics og Hagemeyer inden 
for engrossalg af it-teknologi

IP/01/493 3.4.2001 Kommissionen godkender Ratos’ og 3i Group plc’s overtagelse af Atle 

IP/01/494 3.4.2001 Kommissionen godkender Campbell Soups’ køb af Unilevers Culinary Brands-
aktiviteter i Europa

IP/01/518 6.4.2001 Kommissionen godkender Flextronics’ overtagelse af Ericssons 
mobiltelefonaktiviteter 

IP/01/520 6.4.2001 Kommissionen godkender Schlumbergers overtagelse af Sema 

IP/01/525 6.4.2001 Kommissionen godkender Dow Chemicals’ køb af Enichems 
polyurethandivision 

IP/01/529 10.4.2001 Kommissionen godkender det spanske selskab Tekas køb af medejerandel i 
belgiske Holdivat 

IP/01/531 10.4.2001 Kommissionen godkender E.ON’s overtagelse af enekontrol med Sydkraft 

IP/01/532 10.4.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Philips og LG Electronics

IP/01/555 11.4.2001 Kommissionen godkender Buhrmanns overtagelse af Samas’ 
kontorartikelaktiviteter på betingelse af afhændelser

IP/01/573 19.4.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af De Beers’ joint venture 
med LVMH

IP/01/574 19.4.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af CRH’s overtagelse af 
Addtek i byggesektoren 

IP/01/601 25.4.2001 Kommissionen godkender Liberty Medias køb af kontrolgivende andel i United 
Global Communications

IP/01/611 26.4.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Linde og Jungheinrich 

IP/01/618 26.4.2001 Kommissionen godkender BP’s overtagelse af enekontrol med Erdölchemie

IP/01/629 2.5.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Thomas Cook Holdings og 
British Airways

IP/01/638 3.5.2001 Kommissionen godkender norsk joint venture — Date B2B — inden for 
kontorartikler 

IP/01/668 8.5.2001 Kommissionen godkender Compass Group plc’s overtagelse af Selecta Group 

IP/01/669 8.5.2001 Kommissionen godkender Pernod Ricards og Diageos overtagelse af Seagrams 
aktiviteter inden for vin og spiritus

IP/01/670 8.5.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af joint venture mellem 
T-Online, TUI og Neckermann i rejsebranchen

IP/01/676 10.5.2001 Kommissionen godkender CVC Capital Partners’ og Cinvens køb af to 
AssiDomän-anlæg

IP/01/683 14.5.2001 Kommissionen godkender en fælles overtagelse af det britiske 
flyvekontrolselskab NATS
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IP/01/686 14.5.2001 Kommissionen godkender Industri Kapitals overtagelse af Perstorp AB’s 
petrokemikaliedivision på en række nærmere betingelser 

IP/01/687 14.5.2001 Kommissionen godkender Electronic Data Systems’ overtagelse af Systematics 

IP/01/726 22.5.2001 Kommissionen godkender ophævelse af joint venture mellem Thales og 
Siemens ATM 

IP/01/727 22.5.2001 Kommissionen godkender det østrigske internet-joint venture Adworx

IP/01/764 30.5.2001 Kommissionen godkender Industri Kapitals overtagelse af kontrolgivende andel 
i Telia-selskabet Thor

IP/01/765 30.5.2001 Kommissionen godkender Matsushitas overtagelse af enekontrollen med to 
batteriproducenter i Belgien og Polen

IP/01/772 1.6.2001 Kommissionen godkender Hiltons overtagelse af Scandic Hotels 

IP/01/773 5.6.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Grupo Villar Mirs og 
EnBW’s fælles overtagelse af Hidrocantábrico 

IP/01/774 5.6.2001 Kommissionen godkender Lufthansa Service Holdings’ overtagelse af 
enekontrol med Onex Food Services

IP/01/798 6.6.2001 Kommissionen giver grønt lys til NEC’s rumfarts-joint venture med Toshiba

IP/01/804 7.6.2001 Kommissionen godkender BC Funds’ overtagelse af 
badeværelsesudstyrsfabrikanten Sanitec 

IP/01/810 8.6.2001 Kommissionen godkender Sodexhos overtagelse af en række Albert Abela-
virksomheder 

IP/01/822 12.6.2001 Kommissionen godkender fusion mellem Amcor, Danisco og Ahlstrom inden 
for fleksible emballagematerialer i Europa 

IP/01/823 12.6.2001 Kommissionen godkender Continentals overtagelse af DaimlerChrysler-
selskabet Temic

IP/01/838 14.6.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Schneider og Thomson 
Multimedia

IP/01/839 14.6.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Skanska og Posten

IP/01/847 15.6.2001 Kommissionen godkender Dexias overtagelse af Artesia

IP/01/841 14.6.2001 Kommissionen godkender fusion mellem BHP og Billiton

IP/01/848 15.6.2001 Kommissionen godkender italiensk internetportal-joint venture mellem Speedy 
Tomato og Olivetti

IP/01/870 20.6.2001 Kommissionen godkender IBM’s overtagelse af Informix Software i USA 

IP/01/886 22.6.2001 Kommissionen godkender Interpublics overtagelse af True North inden for 
markedsføringshenvendelser 

IP/01/890 22.6.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af CVC’s overtagelse af 
den østrigske fiberproducent Lenzing

IP/01/904 27.6.2001 Kommissionen godkender CNH Globals overtagelse af enekontrollen med Fiat 
Hitachi Excavators 

IP/01/905 27.6.2001 Kommissionen godkender Vodafones overtagelse af enekontrol med Airtel 

IP/01/906 27.6.2001 Kommissionen godkender Télédiffusion de Frances overtagelse af 
kontrolgivende andel i finske Digita efter tilsagn

IP/01/907 27.6.2001 Kommissionen godkender Elkems overtagelse af Sapa

IP/01/911 28.6.2001 Kommissionen godkender fælles overtagelse af Renaults CAT

IP/01/912 28.6.2001 Kommissionen godkender SEAT’s overtagelse af det svenske telefonbogselskab 
Eniro 

IP/01/926 2.7.2001 Kommissionen godkender Flextronics’ køb af Alcatels mobiltelefonfabrik i 
Laval, Frankrig

IP/01/928 2.7.2001 Kommissionen godkender IBM Italias joint venture med Fiat

IP/01/936 3.7.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Creditanstalt og Raiffeisen 
Zentralbank
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IP/01/938 3.7.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af fusion mellem 
brasilianske jernmalmproducenter 

IP/01/952 4.7.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Hitachi og STMicroelectronics 
inden for licenser på og udvikling af RISC- mikroprocessorer 

IP/01/953 4.7.2001 Kommissionen godkender Norske Skogs og Abitibis køb af Hansols interesser i 
Pan Asia Paper i Singapore

IP/01/965 6.7.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Tetra Lavals planlagte 
overtagelse af den franske virksomhed Sidel

IP/01/966 6.7.2001 Kommissionen godkender OM Groups (USA) overtagelse af Degussas 
kemikalie- og katalysatordivision 

IP/01/973 9.7.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Angelini og Phoenix inden for 
engrossalg af lægemidler i Italien 

IP/01/974 9.7.2001 Kommissionen godkender Alcatels overtagelse af enekontrollen med Alcatel 
Space

IP/01/993 12.7.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af den svenske 
bankfusion mellem SE Banken og FöreningsSparbanken

IP/01/994 13.7.2001 Kommissionen godkender Heinekens overtagelse af medejerandel i Bayerische 
Brauholdings ølaktiviteter 

IP/01/1002 17.7.2001 Kommissionen godkender CVC’s overtagelse af en Amstelland-division

IP/01/1034 19.7.2001 Kommissionen godkender Finnforests overtagelse af det norske selskab 
Moelven 

IP/01/1040 19.7.2001 Kommissionen godkender Allianz AG’s overtagelse af Dresdner Bank 

IP/01/1041 19.7.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af en fusion mellem 
stålproducenterne Usinor og Arbed/Aceralia

IP/01/1053 23.7.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af UPM-Kymmenes og 
Norske Skogs overtagelse af den tyske papirproducent Haindl 

IP/01/1067 25.7.2001 Kommissionen godkender svenske Saab Ericsson Spaces og nederlandske 
Storks fælles overtagelse af Fokker Space (Nederlandene)

IP/01/1122 27.7.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Accenture og Lagardère

IP/01/1123 27.7.2001 Kommissionen godkender detailhandels-joint venturet Coop Norden

IP/01/1136 27.7.2001 Kommissionen giver betinget godkendelse til Nestlés overtagelse af 
dyrefoderproducenten Ralston Purina 

IP/01/1137 27.7.2001 Kommissionen godkender den finske virksomhed Sampo Oyjs overtagelse af 
den norske virksomhed Storebrand ASA

IP/01/1138 27.7.2001 Ford får grønt lys til at overtage engrosdistributionen for Mazda i Det Forenede 
Kongerige

IP/01/1179 3.8.2001 Kommissionen giver grønt lys til Preussags overtagelse af hele TUI Belgium

IP/01/1181 3.8.2001 Kommissionen godkender RWE’s og delstaten Kärntens fælles overtagelse af 
Kärntner Energie Holding Beteiligung GmbH

IP/01/1187 6.8.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Hollandse Beton Groep NV og 
Ballast Nedam NV inden for gravemaskiner 

IP/01/1194 7.8.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Siemens og Yazaki inden for 
bilkomponenter 

IP/01/1197 9.8.2001 Kommissionen godkender Friesland Cobercos overtagelse af Nutricia i 
mejerisektoren 

IP/01/1199 10.8.2001 Kommissionen godkender Fabricoms overtagelse af enekontrol med Sulzer

IP/01/1200 10.8.2001 Kommissionen godkender Fabricoms overtagelse af enekontrol med GTI

IP/01/1201 10.8.2001 Kommissionen godkender Bristol-Myers Squibbs overtagelse af Du Pont 
Pharmaceuticals 

IP/01/1221 23.8.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem HHLA og Hapag-Lloyd til drift 
af den nye Altenwerder-containerterminal i Hamburgs havn 
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IP/01/1223 24.8.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Südzuckers 
overtagelse af Saint Louis Sucre 

IP/01/1224 24.8.2001 Kommissionen godkender Bertelsmanns joint venture med Arnoldo Mondadori

IP/01/1225 24.8.2001 Kommissionen godkender Dalkias overtagelse af enekontrol med Clemessy

IP/01/1229 28.8.2001 Kommissionen godkender Fiats køb af Montedison via Italenergia

IP/01/1235 3.9.2001 Kommissionen godkender Angelinis og Phoenix’ overtagelse af den italienske 
lægemiddelgrossist Grossfarma

IP/01/1239 5.9.2001 Kommissionen godkender Havas Advertisings overtagelse af Tempus 

IP/01/1241 5.9.2001 Kommissionen godkender et italiensk joint venture mellem Fidis (Fiat) og Sei 
(Enel) inden for biludlejning

IP/01/1247 7.9.2001 Kommissionen henviser behandlingen af olieproduktdelen i fusionen mellem 
BP og E.ON til Tyskland og indleder tilbundsgående undersøgelse af de 
petrokemiske markeder 

IP/01/1273 17.9.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Hitachi og LG Electronics

IP/01/1274 17.9.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem JC Decaux, Rizzoli Corriere 
della Sera og Publitransport inden for udendørsreklamer i Italien 

IP/01/1277 18.9.2001 Kommissionen godkender CE Electrics’ køb af Yorkshire Power Group 

IP/01/1278 18.9.2001 Kommissionen godkender Rheinbrauns overtagelse af SSM Coal 

IP/01/1299 20.9.2001 Kommissionen giver betinget godkendelse til Pirellis og Ediziones fælles 
overtagelse af Olivetti og Telecom Italia 

IP/01/1307 24.9.2001 Kommissionen godkender Cendants overtagelse af enekontrol med Galileo 
(begge USA)

IP/01/1333 27.9.2001 Kommissionen godkender ændret joint venture inden for iste og kaffe mellem 
Coca-Cola og Nestlé

IP/01/1335 28.9.2001 Kommissionen godkender Ballis overtagelse af Klöckner 

IP/01/1344 1.10.2001 Kommissionen godkender Tyco Internationals overtagelse af Sensormatic 
Electronics 

IP/01/1345 2.10.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Telefonica og Ericsson

IP/01/1346 2.10.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem de norske virksomheder 
Norske Skog og Peterson inden for fedttæt papir 

IP/01/1347 2.10.2001 Kommissionen godkender Schmalbach-Lubecas køb af to af Rexams 
drikkevaredåsefabrikker 

IP/01/1369 5.10.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Tele Danmark Mobile 
International og CMG Wireless Data Solutions

IP/01/1370 5.10.2001 Kommissionen godkender Tyco Internationals køb af den amerikanske 
fabrikant af hospitalsudstyr C.R. Bard 

IP/01/1414 12.10.2001 Kommissionen godkender Times (AOL Time Warner) overtagelse af det 
britiske magasinforlag IPC 

IP/01/1438 18.10.2001 Kommissionen henviser behandlingen af fusionen mellem Haniel og Fels til 
Bundeskartellamt, hvad angår virkningerne i den tyske byggematerialesektor, 
og indleder tilbundsgående undersøgelse af virkningerne på det nederlandske 
marked 

IP/01/1439 17.10.2001 Kommissionen godkender Philips’ overtagelse af Marconi Medical Systems

IP/01/1455 19.10.2001 Kommissionen godkender INA’s overtagelse af den konkurrerende tyske 
kuglelejeproducent FAG Kugelfischer

IP/01/1462 22.10.2001 Kommissionen godkender WPP’s overtagelse af Tempus

IP/01/1466 24.10.2001 Kommissionen godkender GE Capitals overtagelse af Heller Financial 

IP/01/1467 23.10.2001 Kommissionen godkender salget af Henkel-selskabet Cognis til Schroder 
Ventures og Goldman Sachs

IP/01/1499 26.10.2001 Kommissionen godkender Interbrews overtagelse af Beck’s 
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IP/01/1509 29.10.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem BP og Solvay inden for HDPE 
og BP’s overtagelse af Solvays polypropylendivision 

IP/01/1510 29.10.2001 Kommissionen godkender den italienske virksomhed Sogefis overtagelse af sin 
franske konkurrent inden for filtre til bilindustrien, Filtrauto 

IP/01/1511 30.10.2001 Kommissionen godkender Cadbury Schweppes’ overtagelse af Pernod Ricards 
aktiviteter inden for læskedrikke

IP/01/1552 8.11.2001 Kommissionen godkender Nordeas overtagelse af Postgirot

IP/01/1565 13.11.2001 Kommissionen godkender SCH’s overtagelse af AKB

IP/01/1559 13.11.2001 Kommissionen godkender Koch Industries’ overtagelse af enekontrol med 
KoSa

IP/01/1564 13.11.2001 Kommissionen godkender Flextronics’ køb af Xerox’ kontorudstyrsaktiviteter 

IP/01/1578 13.11.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem ICA Ahold og Dansk 
Supermarked

IP/01/1579 14.11.2001 Kommissionen godkender joint venture inden for sportsrettigheder mellem 
Canal+, RTL og Groupe Jean-Claude Darmon

IP/01/1609 19.11.2001 Kommissionen godkender ZF Friedrichshafens overtagelse af Mannesmann 
Sachs 

IP/01/1615 20.11.2001 Kommissionen godkender Enels overtagelse af Endesa-selskabet Viesgo

IP/01/1660 26.11.2001 Kommissionen godkender det tyske energiselskab E.ON’s overtagelse af 
Powergen 

IP/01/1661 26.11.2001 Kommissionen godkender Blackstones og cdPQ’s køb af to af Deutsche 
Telekoms kabelenheder 

IP/01/1691 29.11.2001 Kommissionen godkender græsk joint venture i telesektoren mellem 
elforsyningsselskabet PPC (Grækenland) og den italienske operatør Wind

IP/01/1692 29.11.2001 Kommissionen godkender Mannesmannröhren-Werkes overtagelse af DMV 

IP/01/1697 29.11.2001 Kommissionen godkender på en række nærmere betingelser ændringer i ECT’s 
ejerforhold fra fælles kontrol til enekontrol 

IP/01/1709 30.11.2001 Kommissionen henviser behandlingen af fusionen mellem Haniel og Ytong til 
de tyske myndigheder, hvad angår virkningerne i den tyske 
byggematerialesektor, og indleder tilbundsgående undersøgelse af virkningerne 
på det nederlandske marked 

IP/01/1736 5.12.2001 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Bayers overtagelse af 
Aventis Crop Science

IP/01/1753 6.12.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem Norsk Hydro og NutriSI inden 
for specialgødning

IP/01/1766 7.12.2001 Kommissionen godkender fusion mellem de franske musikkanaler Muzzik og 
Mezzo

IP/01/1767 7.12.2001 Kommissionen godkender svensk joint venture mellem Saab og WM-Data 
inden for konsulenttjenester til rum- og bilindustrien 

IP/01/1805 12.12.2001 Kommissionen godkender Gerlings overtagelse af kreditforsikringsselskabet 
NCM 

IP/01/1838 17.12.2001 Kommissionen godkender Verbunds og Estags fælles overtagelse af det tyske 
forsyningsselskab Stewe AG 

IP/01/1844 17.12.2001 Kommissionen godkender opsplitning af teleselskabet Concert, som var et joint 
venture mellem British Telecommunications og AT&T

IP/01/1846 18.12.2001 Kommissionen godkender Flextronics’ overtagelse af Telaris Södra

IP/01/1881 20.12.2001 Kommissionen godkender joint venture inden for rejsebureautjenester via 
internet mellem Otto Versand og Sabre

IP/01/1900 21.12.2001 Kommissionen godkender EDF’s køb af interesser i TXU Europe

IP/01/1901 21.12.2001 Kommissionen godkender joint venture inden for skadesforsikring mellem 
Sampo, Varma-Sampo, Skandia og Storebrand
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1.2. Beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

H — Domme afsagt af Fællesskabets retsinstanser

Retten i Første Instans

Reference Dato Emne

IP/01/103 24.1.2001 Kommissionen godkender fusion mellem Metso og Svedala på en række 
nærmere betingelser

IP/01/147 31.1.2001 Kommissionen blokerer for SCA Mölnlyckes overtagelse af Metsä Tissue 

IP/01/175 7.2.2001 Kommissionen godkender EDF’s køb af andele i det tyske elfirma EnBW efter 
tilsagn 

IP/01/364 14.3.2001 Kommissionen giver betinget godkendelse til joint venture mellem 
posttjenesterne i Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Singapore

IP/01/501 3.4.2001 Kommissionen godkender Bombardiers overtagelse af ADtranz efter tilsagn 

IP/01/874 20.6.2001 Kommissionen godkender MAN’s overtagelse af Auwärter (Neoplan)

IP/01/939 3.7.2001 Kommissionen nedlægger forbud mod GE’s overtagelse af Honeywell

IP/01/940 3.7.2001 Kommissionen giver på nærmere betingelser grønt lys til, at Hutchison og 
havnemyndigheden i Rotterdam overtager ECT

IP/01/984 11.7.2001 Kommissionen godkender BASF’s overtagelse af Eurodiol og Pantochim

IP/01/1069 25.7.2001 Kommissionen godkender joint venture mellem De Beers og LVMH efter 
advarsel til De Beers om selskabets Supplier of Choice-aftaler 

IP/01/1320 26.9.2001 Kommissionen godkender på nærmere betingelser Grupo Villar Mirs og 
EnBW’s fælles overtagelse af Hidroeléctrica del Cantábrico

IP/01/1393 10.10.2001 Kommissionen blokerer for Schneider Electrics’ overtagelse af Legrand 

IP/01/1436 17.10.2001 Kommissionen nedlægger forbud mod CVC’s overtagelse af den østrigske 
fiberproducent Lenzing

IP/01/1515 30.10.2001 Kommissionen godkender fusion mellem to brasilianske jernmalmproducenter 
efter tilsagn fra parterne

IP/01/1516 30.10.2001 Kommissionen nedlægger forbud mod Tetra Laval Groups overtagelse af Sidel 

IP/01/1629 21.11.2001 Kommissionen godkender UPM-Kymmenes og Norske Skogs overtagelse af 
Haindl 

Sag Dato Parter Område

T-342/00 R1 Kendelse af 17.1.2001 Petrolessence og SG2R mod 
Kommissionen 

Konkurrence

T-156/98 Dom af 31.1.2001 RJB Mining mod Kommissionen EKSF
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III — STATSSTØTTE

A — Oversigt over sager

1. Regionalstøtte

Danmark

Regionale vækstmiljøer (156)

Kommissionen besluttede den 3. juli, at den ikke vil gøre indsigelse mod en ordning, der indgår i de
danske myndigheders strategi.dk21, der indeholder en vision om erhvervsudviklingen i Danmark i de
næste 5-10 år. Et regionalt vækstmiljø er et regionalt baseret samarbejdsprojekt. Formålet med miljøerne
er at dække behovet for fremme og udvikling af samarbejde mellem nonprofit private og offentlige
uddannelses- og forskningsinstitutioner og teknologiske institutioner på den ene side og virksomheder på
den anden side med henblik på at fremme kvaliteten af de uddannelses- og rådgivningstiltag, der tilbydes
på regionalt plan. Staten betaler et tilskud til de deltagende nonprofitorganisationer, der dækker 50 % af
deres udgifter, medens de deltagende virksomheder selv skal dække deres egne omkostninger fuldt ud.

Selv om ordningen ifølge planen skal begunstige regionerne som sådan, fastslog Kommissionen, at den
medfører særlige fordele for alle deltagere i projekterne, især fordi de får adgang til ny information før
potentielle konkurrenter. Det blev fastslået, at støtten er forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3,
litra c), da den ikke påvirker samhandelen på en måde, der er i strid med Fællesskabet.

Grækenland

Naturgas (157)

Kommissionen besluttede den 6. juni at godkende statsstøtteforanstaltninger i form af tilskud og
fremskyndede afskrivninger til tre nyetablerede gasdistributionsselskaber i Attiki, Thessaloniki og
Thessalia. Formålet med støtten er at introducere gas som hovedenergikilde. Kommissionen fulgte ikke
Grækenlands argumenter, ifølge hvilke regeringens projekt er en generel foranstaltning, da den er en del
af et infrastrukturprojekt, eller at foranstaltningerne ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.
Kommissionen undersøgte tilskuddene og skatteordningerne på grundlag af EF-traktatens statsstøt-
teregler og fritog dem som regional støtte på ad hoc-basis. Selv om statsstøtteforanstaltningerne er
begrænsede til én økonomisk sektor, fastslog Kommissionen, at de har klare og indlysende fordele for
hele regionen. Hvad angår støtteintensiteten (Attiki 17 %, Thessaloniki 11,3 % og Thessalia 25,9 %),
ligger de langt under de maksimale støtteintensiteter, der er tilladt i Grækenlands regionalstøttekort. I sin
beslutning understregede Kommissionen, at indførelsen af naturgas i Grækenland åbner en ny
energikilde, som vil øge konkurrencen og resultere i lavere priser for forbrugerne. Det forventes
endvidere, at der vil blive skabt nye og indirekte jobmuligheder, og at der vil være en positiv indvirkning
på miljøet.

¥156∂ Sag N 126/2001 (EFT C 328 af 23.11.2001).
¥157∂ Sag NN 90/2000 (EFT C 333 af 28.11.2001).
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Spanien

a) Opførelse af et kombineret kraftværk og et fordampningsanlæg i Bilbao (158)

Kommissionen besluttede den 6. juni at indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens
artikel 88, stk. 2, med hensyn til den baskiske regerings støtteprojekt, der blev anmeldt af de spanske
myndigheder den 26. januar. Investeringsprojektet vedrører opførelse af et kombineret kraftværk (Bahía
de Bizcaia Electricidad, BBE) og et fordampningsanlæg (Bahía de Bizcaia Gas, BBG) i nærheden af
Bilbaos havn. Støtten omfatter et tilskud på 30 mio. EUR til BBE og 23,2 mio. EUR til BBG, der skal
udbetales mellem 2000 og 2003, svarende til en bruttostøtteintensitet på 10 % af investeringsudgifterne.
Støttemodtagere er selskaberne BBE og BBG, hvori selskaberne BP-Amoco, Repsol, Iberdrola og EVE
hver ejer en andel på 25 %.

Kommissionen har konstateret, at projektet ikke er omfattet af nogen støtteordning, der er godkendt af
Kommissionen, og at der er tale om en ad hoc-støtte. Under disse omstændigheder og i overens-
stemmelse med retningslinjerne for støtte med regionalt sigte skal Kommissionen undersøge, om de
konkurrencefordrejninger, som et sådant projekt kan medføre, opvejes af fordele for den pågældende
region. I det foreliggende tilfælde finder den, at de spanske myndigheder endnu ikke er fremkommet med
en tilfredsstillende begrundelse for projektet ud fra en regionaludviklingsmæssig betragtning.

Ifølge Kommissionen er projektet omfattet af de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til
store investeringsprojekter. I medfør af disse rammebestemmelser afhænger den største tilladte støttein-
tensitet for et givet projekt af en række faktorer, f.eks. udviklingen på produktmarkedet på det
pågældende geografiske marked, forholdet mellem kapital og beskæftigelse samt den regionale virkning,
dvs. forholdet mellem direkte og indirekte beskæftigelse. Kommissionen mener i denne forbindelse, at
det er nødvendigt at uddybe undersøgelsen af situationen på elmarkedet for at fastslå, om den er præget
af nedgang. Kommissionen finder endvidere, at de spanske myndigheder bør fremkomme med bedre
dokumentation for antallet af indirekte arbejdspladser samt for en del af udgifterne.

b) Forsknings- og udviklingsstøtte til fabrikken Zamudio (Baskerlandet) (159)

Kommissionen besluttede den 20. juni at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med
hensyn til den baskiske regerings støtteprojekt, der er anmeldt af de spanske myndigheder den
15. december 2000. Støtten vedrører gennemførelse af et FoU-projekt ved fabrikken Zamudio
(Baskerlandet) i forbindelse med udvikling af to nye typer lavtryksturbiner samt et projekt vedrørende en
stor investering på samme fabrik. Støttemodtager er Industria de Turbo Propulsores SA (ITP).

Med hensyn til forskningsprojektet indebærer de omhandlede aktiviteter ifølge de spanske myndigheder
»udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet« i overensstemmelse med bilag I i EF-rammebestem-
melserne om statsstøtte til forskning og udvikling. Projektet strækker sig over fire år (1999-2002). Støtten
ydes i form af et rentefrit lån på 4 mia. ESP (24,04 mio. EUR) af et samlet støtteberettiget beløb på
10,422 mio. ESP (62,64 mio. EUR), dvs. en bruttostøtteintensitet på 19,34 %.

Kommissionen har udtrykt betænkelighed med hensyn til, at en række af projektets aktiviteter kan
betegnes som »udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet« i overensstemmelse med bilag I i
rammebestemmelserne. Den har endvidere udtrykt tvivl med hensyn til, hvorvidt visse omkostninger er

¥158∂ Sag N 84/2001 (EFT C 231 af 17.8.2001).
¥159∂ Sag N 850/2000 (EFT C 274 af 29.9.2001).
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støtteberettigede i henhold til bilag II i rammebestemmelserne. Endelig nærer Kommissionen tvivl med
hensyn til, hvorvidt støtten har nogen tilskyndelsesvirkning, jf. punkt 6 i rammebestemmelserne.

Med hensyn til investeringsprojektet er der tale om en nutidsværdi på 8,358 mio. ESP (50,23 mio. EUR)
fordelt over en treårig periode 2000-02. Støtten består i et tilskud, hvis nutidsværdi er 1,102 mio. ESP
(6,62 mio. EUR), svarende til en støtteintensitet på 13,18 % brutto og 9,80 % netto.

Kommissionen har fastslået, at støtteprojektet ikke er omfattet af nogen støtteordning, der er godkendt af
Kommissionen, og at der er tale om en ad hoc-støtte. Under disse omstændigheder og i overens-
stemmelse med rammebestemmelserne for støtte med regionalt sigte skal Kommissionen undersøge, om
de konkurrencefordrejninger, som projektet medfører, opvejes af fordele for den pågældende region. I det
foreliggende tilfælde fastslår Kommissionen, at den ikke på dette stadium er i stand til at godkende de
spanske myndigheders argumenter for projektets berettigelse ud fra en regionaludviklingssynsvinkel,
dvs. projektets virkning og bidrag til den økonomiske udvikling af Baskerlandet. Kommissionen har
endvidere udtrykt tvivl med hensyn til, hvorvidt en række udgifter er støtteberettigede i medfør af
punkt 4.5 i retningslinjerne for støtte med regionalt sigte.

2. Sektorstøtte

2.1. Skibsbygningsindustrien

Spanien

Kommissionen besluttede den 28. november i sag C 40/00 at udvide en formel undersøgelse af omstruk-
tureringen af den spanske skibsbygningsindustri ved at lade alle transaktioner i forbindelse med
oprettelse af skibsbygningsgruppen IZAR indgå i undersøgelsen. Kommissionen nærede tvivl med
hensyn til, hvorvidt den pris, som den statsejede militære skibsbygningsgruppe Bazan (der derefter
skiftede navn til IZAR) betalte for en række skibsværfter, der blev opkøbt af den statsejede civile
skibsbygningsgruppe Astilleros Espanoles (AESA) og det statsejede holdingselskab Sociedad Estatal de
Participationes Industriales (SEPI), var reelle markedstransaktioner og derfor kunne være støtte til den
nye IZAR-gruppe. Kommissionen betvivler, hvorvidt en sådan støtte er forenelig med reglerne for støtte
til skibsbygningsindustrien. Den har derfor besluttet at udvide den undersøgelsesprocedure, der allerede
er indledt vedrørende en transaktion, hvorved AESA solgte to skibsværfter og en motorfabrik til SEPI.

Frankrig

Kommissionen besluttede den 25. juli i sag C 74/99 at erklære ikke-anmeldt statsstøtte til investorer i
skibet »Le Levant« som uforenelig med fællesmarkedet. Skibet var finansieret af private investorer, der
stadig ejer skibet. Skibets drift varetages af firmaet CIL, der også skal være den fremtidige ejer.
Investorerne var berettiget til at fradrage deres investeringsudgifter fra deres skattepligtige indkomst i
overensstemmelse med skatteordningen (»Loi Pons«). For denne type projekter skal Kommissionen
kontrollere projektets udviklingsindhold. I det foreliggende tilfælde fastslog Kommissionen, at skibet
ikke vil yde noget væsentligt bidrag til udviklingen af Saint-Pierre-et-Miquelon. Da den ulovlige støtte
allerede er udbetalt, skal den tilbagesøges. Kommissionen fastslår, at investorerne i deres egenskab af
direkte støttemodtagere og nuværende ejere af skibet bør tilbagebetale støtten.
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2.2. Jern- og stålindustrien

En oversigt over beslutninger godkendt af Kommissionen i 2001 findes i Kommissionens rapport af
18. marts 2002 (KOM(2002) 145).

2.3. Motorkøretøjsindustrien

Kommissionen besluttede den 13. november at forlænge gyldighedsperioden for fællesskabsrammebe-
stemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien (160). Alle medlemsstater godkendte forlængelsen.
Forlængelsen gælder et år, dvs. indtil 31. december 2002, medmindre de nye multisektorale rammebe-
stemmelser om regional støtte til store investeringsprojekter, der afløser de specifikke sektorrammebe-
stemmelser for motorkøretøjsindustrien, træder i kraft inden denne dato.

Tyskland

På grundlag af en formel undersøgelsesprocedure besluttede Kommissionen den 18. juli at nedsætte en
planlagt regionalinvesteringsstøtte til Volkswagen til en ny bilfabrik i Dresden (161). Samling af den nye
model og mellemlagercenter skulle ifølge planen placeres i Dresden og den nye karosseri- og maleafdeling
i det nærliggende Mosel, begge støtteberettigede områder i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a).

Med hensyn til nødvendigheden af støtten konkluderede Kommissionen på basis af de dokumenter, der
var fremlagt under proceduren, at produktion i Den Tjekkiske Republik (i Prag og Kvasiny) af selskabet
var betragtet som et troværdigt kommercielt alternativ. Kommissionen baserede sin vurdering af støttens
proportionalitet på to særskilte cost-benefit-analyser for placering i Dresden og Prag på den ene side og
Mosel og Kvasiny på den anden side. Med hensyn til investeringen i Mosel var den forventede støttein-
tensitet lavere end både det regionale handicap og det regionale støtteloft. Kommissionen godkendte
derfor den planlagte støtte til Mosel med et beløb på 65 mio. DEM. Med hensyn til investeringen i
Dresden oversteg den planlagte støtteintensitet det regionale handicap. Kommissionen godkendte derfor
en støtte på 80 mio. DEM, hvorimod et overskydende beløb på 25,7 mio. DEM blev anset for at være
uforeneligt med fællesmarkedet.

På grundlag af en formel undersøgelsesprocedure besluttede Kommissionen den 20. december, at
Tyskland skal nedsætte sin planlagte regionale investeringsstøtte til DaimlerChrysler til opførelse af en
ny motorfabrik i Kölleda (Thüringen), der er et støtteberettiget område i henhold til artikel 87, stk. 3,
litra a) (162).

Med hensyn til støttens nødvendighed anførte Tyskland, at investeringen kunne gennemføres på et
alternativt sted i Ungarn (Nyergesujfalu). På basis af de modtagne dokumenter konkluderede
Kommissionen, at placeringen i Ungarn var et troværdigt kommercielt alternativ. Med hensyn til støttens
proportionalitet resulterede vurderingen af cost-benefit-analysen i et regionalt handicap for Kölleda på
31,93 %, hvilket er lavere end oprindeligt anført af Tyskland. På grund af den betydelige stigning i
produktionskapaciteten blev den tilladte støttesats reduceret yderligere med ét procentpoint til 30,93 %.
Kommissionen kunne derfor kun godkende en støtte på 30,93 % af den støtteberettigede investering på
185 mio. EUR (nettonutidsværdi), svarende til 57,22 mio. EUR (nettonutidsværdi). De resterende
6,58 mio. EUR i anmeldt støtte blev betragtet som uforenelige med fællesmarkedet.

¥160∂ EFT C 279 af 15.9.1997.
¥161∂ Sag C 77/99 (EFT L 48 af 20.2.2002).
¥162∂ Sag C 61/01 (EFT C 263 af 19.9.2001).
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Spanien

Europa-Kommissionen godkendte den 23. oktober en kapitalindsprøjtning, der blev ydet den spanske
bilproducent Santana Motor i 1999, da foranstaltningen ikke indebar statsstøtte (163). Kommissionen har
endvidere til dels godkendt investeringsstøtte til Santana i forbindelse med virksomhedens strategiske
plan for 1998-2006.

I tilfælde af kapitalindsprøjtninger til virksomheder, som indebærer offentlige midler, konkluderede
Kommissionen, at Santanas rentabilitetsudsigter var gode nok til at berettige kapitalindsprøjtning ud fra
en markedsøkonomisk betragtning. Kommissionen har derfor besluttet, at kapitalindsprøjtningen ikke
indebærer støtte. Med hensyn til støtten til regionalinvestering konkluderede Kommissionen, at støtten er
forenelig med fællesmarkedet op til et maksimumsbeløb på 8,68 mio. EUR.

Italien

Efter at have afsluttet den formelle undersøgelsesprocedure godkendte Europa-Kommissionen den
28. februar regional investeringsstøtte på 78 mia. ITL (40 mio. EUR) til produktion af den nye
»Punto«-model på Fiat-fabrikken i Melfi (det sydlige Italien) (164). Kommissionen undersøgte projektets
geografiske mobilitet og konkluderede, at Fiat-gruppens fabrik i Tychy i Polen ville have været et
rentabelt alternativ. Med henblik på at vurdere støttens proportionalitet blev der gennemført en cost-
benefit-analyse, hvor omkostningerne ved projektet i Melfi sammenlignedes med omkostninger på en
alternativ placering. Da den beregnede støtteintensitet var både under det regionale støtteloft og det
regionale handicap, dvs. ekstraomkostninger for placering af produktionen i Melfi frem for Tichy i Polen,
konkluderede Kommissionen, at reglerne i fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til motorkø-
retøjsindustrien var overholdt, og at støtten er forenelig med traktaten.

Kommissionen besluttede den 6. juni at træffe en endelig negativ beslutning med hensyn til forsknings-
og udviklingsstøtte, som de italienske myndigheder påtænker at yde til IVECO SpA, en designafdeling
under Fiat-koncernen (165). Den planlagte støtte andrager 16 mio. EUR i nominel værdi til et investerings-
projekt på 111 mio. EUR til fornyelse og udvidelse af IVECO’s projekt »produktsortiment af lette
køretøjer«.

Kommissionen konkluderede, at den planlagte støtte ikke var nødvendig, for at IVECO kan udvikle
produktsortimentet af nye lette køretøjer. Selv om projektet resulterer i et forbedret produkt i forhold til
den tidligere model, er projektets nyskabende karakter begrænset til, hvad der er normalt i motorkøretøjs-
industrien i forbindelse med udvikling og præsentation af nye modeller. Ifølge reglerne for statsstøtte til
FoU kan der kun ydes støtte, hvis det tjener som tilskyndelse for virksomheder til at gennemføre FoU-
aktiviteter, der går ud over de normale driftsaktiviteter.

Det Forenede Kongerige

Kommissionen godkendte den 17. januar i sag C 51/2000 regional investeringsstøtte på 40 mio. GBP til
Nissan Motor Manufacturing Ltd. Den pågældende støtte er regional investeringsstøtte til omlægning af
bilfabrikken i Sunderland (Det Forenede Kongerige) i forbindelse med introduktionen af den nye
»Micra«-model. Kommissionens indledende betænkeligheder, der resulterede i, at der blev indledt en
formel undersøgelsesprocedure i september 2000, var ikke blevet bekræftet.

¥163∂ Sag C 49/00 (ex NN 24/99) (EFT L 92 af 9.4.2002).
¥164∂ Sag C 75/99 (EFT L 177 af 30.6.2001).
¥165∂ Sag C 41/00 (ex N 670/99) (EFT L 292 af 9.11.2001).
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2.4. Multisektorale rammebestemmelser

Belgien

I sag C 36/2001 besluttede Kommissionen den 6. juni at indlede den formelle undersøgelsesprocedure
med hensyn til statsstøtte i forbindelse med foranstaltninger, der er truffet af myndighederne i den
vallonske region i Belgien, og som vedrører Beaulieu-gruppen, en af de førende tæppeproducenter i
Europa med hovedsæde i den flamske region. I forbindelse med undersøgelserne i Verlipack-sagen blev
Kommissionen klar over, at der muligvis var tale om statsstøtte til Beaulieu-gruppen. Der var tale om en
ny foranstaltning, der var iværksat af den vallonske region, og Kommissionen anmodede derfor den
belgiske centralregering om oplysninger, således at den kunne behandle foranstaltningen på baggrund af
de gældende regler. Ud fra de foreliggende oplysninger konstaterede Kommissionen, at Beaulieu-
gruppen i december 1998 havde indfriet en gæld på 113 712 000 BEF til den vallonske regering ved at
overføre 9 704 aktier i Holding Verlipack II, hvis nominelle værdi var 100 mio. BEF, men hvis reelle
værdi må have været betydeligt lavere i betragtning af selskabets aktivbeholdning på det pågældende
tidspunkt.

Tyskland

I sag C 1/2000 godkendte Kommissionen den 8. maj et efterstillet lån fra det statsdrevne Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) på 76,7 mio. EUR (150 mio. DEM) og en statsgaranti på 80 % for et lån på
63,9 mio. EUR (125 mio. DEM) til det tyske byggefirma Philipp Holzmann AG. Kommissionen
konkluderede, at omstruktureringen var tilstrækkelig til at genoprette selskabets langsigtede rentabilitet
og undgå tidligere fejl. Kommissionen tog i denne forbindelse hensyn til ændringer i den oprindelige
plan og godkendte en etårig kreditlinje på 125 mio. DEM (63,9 mio. EUR) fra KfW i udgangen af 2000.

I sag N 783/2000 besluttede Kommissionen den 8. maj, at den ikke vil gøre indsigelse med hensyn til en
foreslået støtte på 119 080 000 EUR til Wacker Chemie GmbH Nünchritz til udvidelse og modernisering
af den tidligere Hüls AG silikonefabrik. Kommissionen konkluderede, at den foreslåede BSÆ-intensitet
på 26,77 % ligger under den maksimale tilladte støtteintensitet i henhold til de multisektorale rammebe-
stemmelser for denne type projekt. Ved vurderingen af støtten har Kommissionen taget hensyn til
markedssituationen, antallet af direkte skabte arbejdspladser og investeringens positive virkninger for de
støtteberettigede regioners økonomi (166).

I sag N 184/2000 godkendte Kommissionen den 18. juli støtte på 27,6 mio. EUR til investeringer i
Kartogroup i Leuna, Sachsen-Anhalt. Investeringen vedrører opførelse af en fabrik til produktion af
toiletpapir og køkkenruller. De samlede investeringsomkostninger udgør 85 mio. EUR (166 mio. DEM),
og den godkendte støtte repræsenterer 35 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger. Med
investeringsprojektet skabes der 154 varige arbejdspladser i et område, der lider under stor arbejdsløshed.
Kommissionen godkendte støtten, da den fandt, at støtten er forenelig med de multisektorale rammebe-
stemmelser for regional støtte til store investeringsprojekter (167).

Spanien

I sag C 69/2001 (ex NN 41/2001) indledte Kommissionen den 19. september den formelle undersøgel-
sesprocedure, da den nærer betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt statsstøtte til Porcelanas Principado
SL er forenelig med fællesmarkedet. Efter klage fra en konkurrent meddelte Spanien den 8. maj

¥166∂ Loftet for regionalstøtte i det pågældende støtteberettigede område er 35 % brutto for store virksomheder.
¥167∂ EFT C 107 af 7.4.1997, s. 1.
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Kommissionen, at Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRPPA), et statskon-
trolleret selskab, den 18. januar ydede indskudskapital i Porcelanas Principado SL — en SMV, der er et
aktieselskab i Gijón (Asturias-regionen), et artikel 87, stk. 3, litra c)-område. Virksomheden er
beskæftiget inden for porcelænssektoren.

I sag N 295/2001 besluttede Kommissionen den 19. september, at den ikke vil gøre indsigelse mod de
spanske myndigheders plan om at yde investeringsstøtte til GE Plastics SL. Den nye polycarbonatfabrik,
der skal bygges i Cartagena (Murcia-regionen), vil få tildelt støtte på 152 mio. EUR. Samtidig har
Kommissionen indledt en fuldstændig statsstøtteundersøgelse med hensyn til påstået støtte til porcelæns-
fabrikanten Grupo de Empresas Álvarez (GEA), der ligger i Vigo (Galicia-regionen). Der er tidligere
ydet støtte til dette selskab på den betingelse, at der ikke blev tildelt ny støtte. Kommissionen nærer
alvorlig tvivl med hensyn til, hvorvidt disse betingelser er overholdt.

I sag C 71/2001 (ex NN 80/2001) besluttede Kommissionen den 19. september at indlede en formel
undersøgelsesprocedure med hensyn til påstået støtte til GEA. Kommissionen erindrer, at den i 1997
besluttede at godkende visse støtteforanstaltninger til denne gruppe på betingelse af, at der ikke blev ydet
støtte til GEA i fremtiden under gennemførelsen af omstruktureringsplanen.

Nederlandene

I sag C 11/99 traf Kommissionen den 13. februar beslutning vedrørende en række støtteforanstaltninger
til fordel for SCI Systems i forbindelse med virksomhedens investeringer i en fabrik, der skal samle
Hewlett Packard desktop-pc’er i Heerenveen, Nederlandene. Kommissionen godkendte investeringsstøtte
og støtte til jobskabelse i forbindelse med investeringen, da den kumulerede støtte ikke oversteg det
gældende støtteloft. De forventede støtteberettigede omkostninger var på 31,1 mio. EUR, og støtten
androg ca. 6,2 mio. EUR. Betingelsen for godkendelse af støtten er, at de oprettede arbejdspladser skal
opretholdes i fem år. Kommissionen traf endvidere negativ beslutning om en række ad hoc-
foranstaltninger. SCI profiterede af salget af grunden til en lav pris. Kommissionen beregnede et
støtteelement på 753 000 EUR. Andre støtteelementer vedrørte husleje, renovation og sikring af
midlertidige produktionsfaciliteter, der er stillet til rådighed af et offentligt regionalt udlejningsselskab.
Det indebar en samlet statsstøtte på 756 000 EUR. Kommissionen konstaterede, at den gratis transport af
SCI’s medarbejdere til og fra de midlertidige faciliteter var en fordel for de enkelte medarbejdere og ikke
indebar statsstøtte. SCI var hverken under de relevante kollektive ansættelsesvilkår eller de individuelle
kontrakter med medarbejderne forpligtet til at stille en sådan offentlig transport til rådighed. Endelig var
en støtte på 100 000 EUR til midlertidig bolig til medarbejderne under de minimis-loftet.

2.5. Finansielle tjenester

Tyskland

Den 8. maj vedtog Kommissionen i sag E 10/2000 en formel henstilling med forslag til den tyske
regering om at træffe passende foranstaltninger for at gøre ordningen med statsgaranti til offentligretlige
pengeinstitutter (»Anstaltslast« og »Gewährträgerhaftung«) forenelig med EF-traktatens statsstøtteregler.

»Anstaltslast« kan oversættes til »forpligtelse til opretholdelse«. Det betyder, at de offentlige ejere (f.eks.
forbundsstat, delstater, kommuner) er ansvarlige for at sikre institutionens økonomiske grundlag og
funktion i hele institutionens levetid. »Gewährträgerhaftung« kan oversættes til »garantiforpligtelse«.
Det betyder, at garanten skal opfylde alle bankens forpligtelser, når de ikke kan opfyldes af dens aktiver.
For begge garantiers vedkommende er der ingen begrænsninger med hensyn til hverken tid eller penge.
Pengeinstitutterne skal endvidere ikke betale noget afkast. De tyske pengeinstitutter i offentligretlig
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form, som nyder godt af disse garantier, omfatter Landesbanken, en række banker med særlige formål og
ca. 580 sparekasser af forskellig størrelse.

Vedtagelsen af ovennævnte henstillinger er resultatet af intensive kontakter mellem Kommissionens
tjenestegrene og de tyske myndigheder vedrørende fremtidsudsigterne for systemet med statsgarantier til
offentligretlige pengeinstitutter.

I henstillingen, der blev vedtaget den 8. maj, forklares det, at garantiordningen skal betragtes som
statsstøtte i traktatens forstand: Foranstaltningerne er baseret på offentlige midler og begunstiger en
række virksomheder, de fordrejer konkurrencen og påvirker samhandelen inden for Fællesskabet. Da
ordningen imidlertid allerede eksisterede, da EF-traktaten trådte i kraft i 1957, falder støtten ind under
begrebet »eksisterende støtte«, som Kommissionen ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft, men kun
kan kræve ændret for fremtiden.

Ifølge Kommissionens henstilling skal ordningen være i overensstemmelse med EF-reglerne senest den
31. marts 2002. Det er imidlertid udtrykkeligt fastsat i henstillingen, at Kommissionen kan godkende en
senere frist, hvis den finder, at det er objektivt nødvendigt og berettiget for at give visse offentlige banker
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig situationen. Kommissionen er opmærksom på behovet for at beskytte
eksisterende kreditorer, som har ydet midler i de offentligretlige pengeinstitutter på basis af garanti-
systemet.

I sag NN 53/2001 (Bankgesellschaft Berlin (BGB)) godkendte Kommissionen den 25. juli redningsstøtte,
der er nødvendig for at bringe bankens kapitalgrundlag tilbage til niveauet på 9,7 % inden krisen, hvilket
indebærer statsstøtte på ca. 2 mia. EUR. Banken havde lidt væsentlige tab i 2000, hovedsageligt som
følge af uheldige transaktioner på ejendomsmarkedet. Godkendelsen af redningsstøtten er baseret på et
tilsagn fra de tyske myndigheder om inden for seks måneder at forelægge en omstruktureringsplan og
gælder kun i den periode eller i den tid, Kommissionen har brug for til at tage stilling til omstrukture-
ringsplanen. I forbindelse med denne anden undersøgelse vil Kommissionen nøje undersøge de
nødvendige støttebeløb og anmode om kompensation for at udligne støttens konkurrencefordrejende
virkning, hvis det skønnes nødvendigt.

2.6. Tjenesteydelser

Spanien

I sag C 33/98 traf Kommissionen den 3. juli en delvis negativ beslutning vedrørende støtte til Babcock
Wilcox España (BWE). I april 1998 havde Kommissionen indledt en formel undersøgelse i henhold til
EF-traktatens statsstøtteregler vedrørende to kapitalforhøjelser på hver 60,1 mio. EUR (10 000 mio. ESP),
som Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) i 1994 og 1997 havde ydet sit fuldtejede
datterselskab BWE. I juli 1999 besluttede Kommissionen at udvide undersøgelsen til at omfatte en ny
kapitalforøgelse på 246,4 mio. EUR (41 000 mio. ESP), der var anmeldt af de spanske myndigheder.
Endelig udvidede Kommissionen i juli 2000 undersøgelsen endnu en gang til at omfatte støtte på
463,5 mio. EUR i alt (77 110 mio. ESP), der var foreslået som led i privatiseringsordningerne mellem
SEPI og Babcock Borsig AG. Kommissionen besluttede at forbyde støtten på 21,44 mio. EUR, som de
spanske myndigheder havde planer om at yde til den igangværende virksomhed til fremtidige
investeringer i joint venture-selskabernes kapital, hvorigennem virksomheden kan opnå fremtidige
ordrer. Til forskel fra de øvrige investeringer, der indgik i industriplanen, fandt Kommissionen, at denne
støtte er meget tæt på markedet og er en del af virksomhedens handelspolitik, og at støtten derfor kan
medføre en alvorlig fordrejning af konkurrencen i et omfang, der er i strid med fællesmarkedet.
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Frankrig

I overensstemmelse med proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 1, og artikel 18 i forordning (EF)
nr. 659/1999 foreslog Kommissionen den 13. november passende foranstaltninger over for Frankrig i sag
E 46/2001. Foranstaltningerne består i at ophæve skattefritagelse for sygeforsikringsaftaler for
sygekasser og »institutions de prévoyance«. De franske myndigheder kan alternativt indrømme fritagelse
til gengæld for indførelse af en almindelig samfundsøkonomisk tjeneste, hvis det sikres, at støtten som
følge af fritagelsen ikke overstiger omkostningerne i forbindelse med de hermed opståede begrænsninger.

Italien

Den 19. september konkluderede Kommissionen, at et eventuelt statsstøtteelement i kapitalind-
sprøjtningen i 1994 på 1,5 mia. EUR (3 000 mia. ITL) til Enichem er i overensstemmelse med retnings-
linjerne for omstruktureringsstøtte og derfor forenelig med det fælles marked.

Den 11. december besluttede Kommissionen, at de skatteforanstaltninger for banker, der er indført ved
den italienske lov nr. 461/98 af 23. december 1998 og det hertil knyttede dekret nr. 153/99 af
17. maj 1999, er uforenelige med EU-traktatens statsstøtteregler. De omhandlede foranstaltninger
indebærer en diskriminerende konkurrencemæssig fordel for de banker, der deltager i de transaktioner,
der begunstiges. Italien skal nu kræve de beløb, som banker, der nød fordel af skattefritagelserne, undgik
at betale. Kommissionens undersøgelser vedrørende statsstøtte til bankfonde (i modsætning til selve
pengeinstitutterne) fortsætter. Disse foranstaltningers status skal defineres. Kommissionen undersøgte
endvidere, om den særlige skattemæssige behandling kunne betragtes som omstruktureringsstøtte.
Betingelser for at anvende fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstruk-
turering af kriseramte virksomheder er ikke til stede. Støtten blev ikke anmeldt særskilt til
Kommissionen. De banker, der nyder godt af støtten, er ikke kriseramte, og formålet med støtten er ikke
at genoprette virksomhedens rentabilitet på lang sigt. Det kræves endvidere, at der skal træffes
foranstaltninger for i videst muligt omfang at afhjælpe eventuelle skadelige virkninger af støtten på
konkurrenterne (dette sker normalt ved, at virksomheden reducerer sin tilstedeværelse på markedet efter
omstruktureringen). En sådan situation foreligger ikke i dette tilfælde.

Portugal

Den 13. november indledte Kommissionen en formel undersøgelse af en række ad hoc-foranstaltninger
til fordel for den portugisiske statsradio RTP, da Kommissionen nærer tvivl med hensyn til, hvorvidt den
portugisiske stat har givet for stor kompensation for udgifterne i forbindelse med RTP’s public service-
forpligtelser i 1992-98 til et beløb på 83,6 mio. EUR. Proceduren blev indledt, efter at Kommissionen
i 1993, 1996 og 1997 havde modtaget tre klager fra den private portugisiske tv-kanal SIC. Den
7. november 1996 traf Kommissionen allerede en beslutning med hensyn til første og en del af anden
klage, der blev annulleret af Retten i Første Instans (168).

2.7. Landbrug

Oversigt over sager

Kommissionen modtog i alt 379 anmeldelser af forslag om statsstøtte inden for landbrugs- og agroindu-
strisektoren i 2001. Kommissionen indledte endvidere undersøgelse af 39 støtteforanstaltninger, der var

¥168∂ Sag T-46/97 af 10.5.2000.
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blevet anmeldt tidligere i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, og gjorde ikke indsigelse mod
212 foranstaltninger. Proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, blev iværksat i 15 sager, hvor der
var alvorlig tvivl om, hvorvidt foranstaltningerne var i overensstemmelse med fællesmarkedet.
Kommissionen afsluttede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, i fem sager, hvor der i to
tilfælde blev truffet en endelig negativ beslutning.

Nedenstående oversigt over sager omfatter en udvælgelse af de sager, der rejser de mest interessante
spørgsmål i forbindelse med statsstøttepolitikken inden for landbrug og agroindustri i 2001.

Usædvanlige begivenheder: BSE-krisen — indkomststøtte

I henhold til artikel 87, stk. 2, litra b), er støtte til afhjælpning af skade, der er forvoldt ved usædvanlige
begivenheder, i overensstemmelse med fællesmarkedet. Begrebet usædvanlige begivenheder er ikke
defineret i traktaten, og Kommissionen anvender bestemmelsen på ad hoc-basis efter vurdering af den
pågældende begivenhed.

Den aktuelle krise på oksekødsmarkedet, der er forårsaget af BSE-krisen i slutningen af sidste år, er af
Kommissionen anerkendt som en sådan usædvanlig begivenhed.

I overensstemmelse hermed har Kommissionen tilladt Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og
Østrig at betale indkomststøtte til oksekødsproducenter, der har lidt tab mellem november 2000 og
juni 2001 som følge af konsekvenserne af BSE-krisen. Der er ikke anmodet om støtte fra de øvrige
medlemsstater. Kommissionen har i alle tilfælde fastslået, at der ikke har været overkompensation på
sektorniveau eller på bedriftsniveau. Støtteforanstaltningerne kan sammenfattes således:

Belgien

Den 7. november godkendte Kommissionen, at Belgien udbetaler anden rate af direkte støtte til
oksekødsproducenter på ca. 29,7 mio. EUR (1 200 mio. BEF) (169). Et tilsvarende beløb var allerede
godkendt af Kommissionen den 25. juli inden for støtteordning N 437/2001. Støtten ydes primært til
oksekødsproducenter, der er særlig ramt af følgerne af BSE-krisen, fordi deres indkomst afhænger af
oksekødsproduktionen.

Tyskland

Den 25. juli godkendte Kommissionen, at Tyskland yder indkomststøtte i følgende delstater: Bayern (170):
ca. 28 mio. EUR (55 mio. DEM); Thüringen (171) (Thuringia): ca. 4 mio. EUR (8 mio. DEM) i
indkomststøtte; Niedersachsen (172): ca. 5 mio. EUR (10 mio. DEM) i indkomststøtte; Sachsen (173):
ca. 2,05 mio. EUR (4 mio. DEM) i indkomststøtte for 2001 og 2002.

Den 2. oktober godkendte Kommissionen, at Tyskland (delstaten Baden-Württemberg) (174) betaler
indkomststøtte til en værdi af ca. 5,1 mio. EUR (10 mio. DEM) til oksekødsproducenter, der har lidt tab
mellem november 2000 og juni 2001 på grund af følgerne af BSE-krisen.

¥169∂ Støttenummer N 437/2001 og N 657/2001.
¥170∂ Støttenummer N 193/2001.
¥171∂ Støttenummer N 170/2001.
¥172∂ Støttenummer N 164/2001.
¥173∂ Støttenummer N 248/2001.
¥174∂ Støttenummer N 150/B/2001.
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Den 30. oktober godkendte Kommissionen, at Tyskland (delstaten Hessen) (175) udbetaler støtte til
oksekødsproducenter, der har lidt tab mellem november 2000 og december 2001 på grund af følgerne af
BSE-krisen. Under Hessens nødprogram for BSE ydes der bl.a. indkomststøtte på 15 mio. DEM
(7 669 378,22 EUR) i form af lån med rentegodtgørelse til landmænd, der er ramt af BSE-krisen.

Spanien

Den støtte, som Kommissionen godkendte den 25. juli, vedrører to regioner: Asturias (176): ca. 6 mio. EUR
(1 000 mio. ESP) i indkomststøtte; Cantábria (177): ca. 5,98 mio. EUR (994 mio. ESP) i indkomststøtte.

Frankrig

Den samlede værdi af den indkomststøtte (178), der blev godkendt af Kommissionen den 25. juli, er ca.
259 mio. EUR (1 700 mio. FRF), som omfatter direkte støtte på ca. 152,4 mio. EUR (1 000 mio. FRF),
tilbagebetaling af rentebetalinger til en anslået værdi af 60,9 mio. EUR (400 mio. FRF) og konsolide-
ringslån til en anslået værdi af ca. 45,7 mio. EUR (300 mio. FRF).

Italien

Den 25. juli godkendte Kommissionen en indkomststøtte til oksekødsproducenter på ca. 77 mio. EUR
(154 mia. ITL) (179).

Den 30. oktober godkendte Kommissionen, at Italien (Lombardiet) (180) yder støtte på ca. 2,32 mio. EUR
til oksekødsproducenter, der har likviditetsproblemer på grund af indkomstnedgangen under BSE-krisen.
Støtten i form af korte lån med rentegodtgørelse omfatter et bidrag fra regionen på 3,5 % af lånerenten,
resten (mindst 1,5 %) betales af landmændene.

Østrig

Den 25. juli godkendte Kommissionen en indkomststøtte på ca. 2,9 mio. EUR (ca. 40 mio. ATS) i én
delstat (Kärnten) (181).

Andre BSE-relaterede statsstøtteforanstaltninger

På basis af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), har Kommissionen godkendt en række andre BSE-relaterede
statsstøtteforanstaltninger, især i Tyskland, Italien og Østrig. Disse foranstaltninger vedrører omkostninger i
forbindelse med BSE-prøver, kompensation til slagterier, værdi af nedslagtet kvæg, genanskaffelse af kvæg på
bedrifter, hvor der er fundet BSE, oplagrings-, transport- og håndteringsomkostninger i forbindelse med
forarbejdede animalske proteiner og animalsk foder. I de fleste tilfælde fandt Kommissionen, at foranstalt-
ningerne var i overensstemmelse med reglerne om statsstøtte, der ydes i forbindelse med bekæmpelse af
dyresygdomme, jf. punkt 11.4 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren (182).

¥175∂ Støttenummer N 249/2001.
¥176∂ Støttenummer N 269/2001.
¥177∂ Støttenummer N 377/2001.
¥178∂ Støttenummer NN 46/2001.
¥179∂ Støttenummer N 113/A/2001.
¥180∂ Støttenummer N 411/2001.
¥181∂ Støttenummer NN 58/2001.
¥182∂ EFT C 28 af 1.2.2000, korrigendum EFT C 232 af 12.8.2000.
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Tyskland

Den 7. september godkendte Kommissionen, at Tyskland (delstaten Baden-Württemberg) (183) yder støtte
til BSE-prøver, kompensation til slagterier for værdi af nedslagtede dyr og til landbrug, hvor der er fundet
BSE. Alle tre støtteforanstaltninger er tidsbegrænsede: indtil udgangen af 2002 for BSE-prøver og
kompensation for BSE-ramte landbrug og indtil udgangen af 2001 for foranstaltninger vedrørende
slagterier. Ved udgangen af 2002 tages støtten til BSE-prøver og kompensation til BSE-ramte landbrug
op til revision på baggrund af den strategi, der på det tidspunkt anvendes til bekæmpelse af BSE.

Ved beslutning af 25. oktober godkendte Kommissionen to statsstøtteforanstaltninger, én i delstaten
Bayern (184) på ca. 10 mio. EUR (20 mio. DEM) til kompensation for værdi af animalsk foder, der skal
destrueres, samt statsstøtte på ca. 6 mio. EUR (12 mio. DEM) som kompensation til landmænd, på hvis
bedrifter der er fundet BSE. Den anden foranstaltning vedrører delstaten Sachsen (185) og omfatter ca.
2 mio. EUR (4 mio. DEM) til dækning af omkostninger i forbindelse med genanskaffelse af dyr på
landbrug, hvor kvæget er blevet nedslagtet efter ordre fra de offentlige myndigheder.

Den 30. oktober godkendte Kommissionen et nødprogram for BSE i delstaten Hessen (186). Blandt
foranstaltningerne i programmet er kompensation på op til 100 % af omkostninger til transport og
bortskaffelse af animalsk foder med indhold af kød og benmel, der er produceret inden den
2. december 2000, omkostninger til BSE-prøver til kvæg, der er over 24 måneder gammelt, og får,
destruktion og økonomisk værdi af lig og mælk i tilfælde af formodede eller bekræftede BSE-tilfælde.
Den samlede støtte inden for den godkendte ordning andrager 1 955 689 EUR.

Italien

Den ordning, der blev godkendt den 25. juli (187), omfatter statsstøtte bortset fra indkomststøtte — f.eks.
kompensation til landmænd, hvor der er fundet BSE, støtte til genanskaffelse af dyr og den nationale
andel af finansiering af »køb til destruktionsordningen«, hvorved den samlede støtte, inkl. 77 mio. EUR i
indkomststøtte, når op på 150 mio. EUR (ca. 300 mia. ITL)

Østrig

Den 2. oktober godkendte Kommissionen, at Østrig yder forskellige former for BSE-relateret støtte med
et budget på over 29 mio. EUR. Den østrigske foranstaltning (188) har forskellige aspekter. Støtte gives
som kompensation for værditab af forarbejdede animalske proteiner og fodertilsætningsstoffer og
forblandet foder, som indeholder sådanne forarbejdede animalske proteiner. Støtte kan også gives til
udgifter i forbindelse med oplagring, transport og afsætning af forarbejdede animalske proteiner og
animalsk foder, tilsætningsstoffer i foder og forblandet foder, som indeholder sådanne forarbejdede
animalske proteiner, risikomateriale og mælk, som ikke kan anvendes, eller produkter, der fremstilles på
basis heraf. Endelig kan der gives støtte til kompensation for indkomsttab på landbrug, der har været
blokeret på grund af BSE, og endelig til prøveomkostninger.

¥183∂ Støttenummer N 150/B/2001.
¥184∂ Støttenummer N 174/2001.
¥185∂ Støttenummer N 248/2001.
¥186∂ Støttenummer N 249/2001.
¥187∂ Støttenummer N 113/A/2001.
¥188∂ Støttenummer N 114/2001.
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Dyresygdomme: mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige

Størstedelen af den støtte, der blev anmeldt af Det Forenede Kongerige til Kommissionen i 2001,
omfatter foranstaltninger med henblik på at hjælpe landmænd med at overvinde de finansielle og
økonomiske vanskeligheder som følge af udbrud af mund- og klovesyge, som ramte det meste af landet
med kraftige følgevirkninger for landbrugssektoren.

Kommissionen godkendte to store støtteordninger: Den 3. april godkendte Kommissionen »Outgoers mark
2 scheme« (189), som har til formål at hjælpe svineproducenter, der er ramt af mund- og klovesyge, og som
ønsker at opgive svineavl fuldstændigt. Til støtteordningen var afsat 5 mio. GBP. Kort efter, den 6. juni,
godkendte Kommissionen endvidere »The livestock welfare disposal scheme« (190), som havde til formål at
afhjælpe problemerne i forbindelse med dyrevelfærd på grund af restriktionerne med hensyn til flytning af
dyr for at kontrollere mund- og klovesyge. Støtteordningen, hvortil der var afsat 6 mio. GBP om ugen,
omfattede tilskud til omkostninger i forbindelse med transport, slagtning, destruktion, forbrænding og
bortskaffelse af kroppe, veterinæromkostninger samt kompensation til kvægproducenter omfattet af
restriktioner med hensyn til flytning, som fik tilbud om bortskaffelse af deres dyr, hvis statsansatte
veterinærer bekræftede, at der var fare for dyrenes velfærd på grund af restriktionerne mod flytning.

Indledning af formelle procedurer: kompensation for energipriser

Spanien: støtte til kompensation til landmænd på grund af højere energipriser

Den 11. april besluttede Kommissionen at indlede en formel undersøgelsesprocedure vedrørende en
række skatteforanstaltninger, som Spanien har indført til fordel for landbruget efter stigningen i
energipriserne i 2000 (191). Kommissionen nærer betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt de spanske
foranstaltninger er forenelige med fællesmarkedet. På dette stadium kan Kommissionen ikke udelukke, at
de pågældende foranstaltninger udgør ren driftsstøtte til landbruget på grund af højere energipriser.
Normalt kan sådan støtte ikke godkendes af Kommissionen. Hvis støtten allerede er ydet, og hvis
undersøgelsen bekræfter Kommissionens tvivl, er Kommissionen nødsaget til at anmode de spanske
myndigheder om at kræve støtten tilbagebetalt af støttemodtageren.

Italien (Sardinien): støtte til landmænd for højere pris på gasolie

Den 25. juli iværksatte Kommissionen en formel undersøgelse med hensyn til italiensk statsstøtte
(Sardinien) for at kompensere landmænd for højere priser på gasolie, hvad angår naturgas (192).
Foranstaltningen indgår i en samlet lov for Sardinien, der hedder Testo Unico, og som regulerer tildeling
af forskellige former for støtte til landbrugssektoren. Kommissionen gør ikke indsigelse mod resten af
Testo Unico.

Ifølge de sardinske myndigheder mangler øen et naturgasledningsnet. Derfor er landmændene tvungne til
at bruge meget dyr gasolie. Formålet med støtten er at overvinde dette strukturelle handicap og hermed
genoprette, hvad lokalregeringen betragter som normale konkurrencevilkår. På dette stadium mener
Kommissionen imidlertid, at en statsstøtte, som udelukkende og kunstigt reducerer landmænds produkti-
onsomkostninger, er driftsstøtte. En sådan støtte resulterer normalt ikke i en varig forbedring for

¥189∂ Støttenummer NN 24/2001.
¥190∂ Støttenummer NN 25/2001.
¥191∂ Støttenummer C 22/2001 (ex NN 19/2001) (EFT C 172 af 16.6.2001, s. 2).
¥192∂ Støttenummer C 60/2001 (ex N 47/2001).
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sektoren. Så snart støtten stoppes, genopstår problemet. Problemer af denne type skal løses på anden vis.
Kommissionens regler om statsstøtte til miljøbeskyttelse giver f.eks. mulighed for at yde støtte til
forhåndenværende lokale vedvarende energikilder. Den foreslåede støtte giver imidlertid ikke nogen
tilskyndelse til at gå fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Det er nærmest en hindring for
sådanne strukturelle ændringer.

Italiensk finanslov for 2001

Den 3. oktober indledte Kommissionen en formel undersøgelse (193) vedrørende supplerende støtte på
119 mio. EUR (230 mia. ITL) til en ekstraordinær støttepakke på 100 mio. EUR (200 mia. ITL), som
blev godkendt af Rådet i 1997 på basis af EF-traktatens artikel 88, stk. 2. Italien anmodede Rådet om
ekstraordinær godkendelse af støtteforanstaltningen ved enstemmighed, efter at Kommissionen havde
indledt den formelle undersøgelse med hensyn til støtten. I forbindelse med foranstaltningen overtager
staten betaling af beløb, som skyldes af medlemmer af landbrugskooperativer, som personligt har
kautioneret for kooperativerne i tilfælde af sidstnævntes insolvens.

Da den indledte proceduren, mente Kommissionen, at formålet med foranstaltningen var at sikre tilbage-
virkende tilbagebetaling af støtte til drift af kooperativer, og at driften i sig selv ville resultere i, at
kooperativets forpligtelser blev slettet med tilbagevirkende kraft. Rådets godkendelse af denne støtte på
grund af dens usædvanlige karakter kan ikke betragtes som en de facto-godkendelse af ny refinansiering
af samme foranstaltning, især ikke på grund af den alvorlige tvivl, som Kommissionen gav udtryk for i
første omgang. Kommissionen mener derfor, at nye finansieringsbehov skal vurderes separat på grundlag
af de gældende EU-bestemmelser.

I forbindelse med samme procedure har Kommissionen endvidere indledt en formel undersøgelse med
hensyn til støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder samt til støtte til fremme af
forskning og udvikling. Sidstnævnte foranstaltning finansieres til dels ved hjælp af en parafiskal afgift,
der pålægges såvel nationale som importerede produkter. Kommissionen har fulgt sin faste praksis på
området samt Domstolens retspraksis, hvorved støtte finansieret ved hjælp af parafiskale afgifter, som
også gælder importerede produkter, principielt er uforenelig med fællesmarkedet, fordi de importerede
produkter ikke profiterer af støtteordningen på samme måde som de nationale produkter. Hvis
medlemsstaten ikke kan dokumentere, at det ikke er tilfældet, vil en støtte, der finansieres på denne
måde, sandsynligvis resultere i en klar fordrejning af konkurrencen.

Dette blev undersøgt som led i undersøgelsen. Kommissionen har imidlertid fastslået, at nogle af FoU-
foranstaltningerne ikke indebærer statsstøtte, fordi de gennemføres af offentlige institutioner i
offentlighedens interesse.

AIMA-program: støtte til fjerkræindustrien i Italien

Den 25. juli besluttede Kommissionen at indlede en formel undersøgelsesprocedure i forbindelse med
AIMA-programmet (194). Det italienske interventionsorgan AIMA agter at yde kompensation til italienske
fjerkræproducenter for indkomsttab på grund af dioxinkrisen i Belgien i 1999, som hævdes at have
forårsaget væsentlige fald i produktion og handel og kraftig nedgang i forbrug af fjerkræprodukter i
Italien. Støttebeløbet på 20 mia. ITL (10 323 138 EUR) er forskellen mellem gennemsnitspriserne i
lande, der ikke er berørt af krisen, og priserne i Italien i juni og juli 1999 (den periode, kompensationen

¥193∂ Støttenummer C 73/2001 (ex N 824/A/2000).
¥194∂ Støttenummer C 59/2001 (ex 797/1999).
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vedrører). Kommissionen er af den opfattelse, at forstyrrelsen på markedet på grund af forbrugernes
bekymring over dioxin ikke i sig selv indebærer en ekstraordinær begivenhed. Hvis Italien ikke kan
dokumentere, at forstyrrelsen er usædvanlig, kan støtten ikke godkendes.

Foranstaltninger til forbedring af forarbejdnings- og salgsvilkår (Veneto)

Den 2. april besluttede Kommissionen at indlede den formelle undersøgelsesprocedure over for støtte til
investeringer, der er anmeldt af de italienske myndigheder (195). De italienske myndigheder vil på basis af
artikel 35 i regionallov 5/2000 (196) indføre statsstøtte til investeringer (intensitet op til 40 %) med henblik
på forarbejdning og salg af landbrugsprodukter til fordel for 36 agroindustrielle virksomheder, som har
indgivet en anmodning om finansiering i henhold til forordning (EF) nr. 951/97 (197) i programperioden
1994-99 (198), som har iværksat arbejdet, men som ikke er godkendt til at være omfattet af den samfinan-
sierede offentlige støtte på grund af manglende finansielle midler.

Ud fra de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke udelukke, at der er tale om en støtte, der er
ydet med tilbagevirkende kraft for aktiviteter, der allerede er iværksat af støttemodtagere, som derfor ikke
omfatter det nødvendige tilskyndelseselement, og som derfor bør betragtes som driftsstøtte, da det eneste
formål vil være at befrie støttemodtagerne for en finansiel byrde.

Rammeordninger i Italien

Kommissionen har i år godkendt flere rammeordninger, der vedrører alle forarbejdnings/afsætningsakti-
viteter i forbindelse med landbrugsprodukter, og som omfatter meget store budgetter.

En af disse, der vedrører forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (199), finansieres af et budget
på 500 mio. EUR. Kommissionen har endvidere godkendt ordningen »Sviluppo Italia« (200), et offentligt
selskab, der afløser det tidligere RIBS og Itainvest, og som ligeledes finansierer projekter inden for
forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter. Dette programs budget er på ca. 1 mia. EUR.

Kommissionen har i samme forbindelse godkendt landbrugsafsnittet af en vigtig investeringsstøtte-
ordning (201) for alle virksomheder, der er beliggende i italienske regioner, der er støtteberettigede efter
undtagelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c). Ordningen gælder virksomheder inden for
landbrugssektoren (støtte til andre sektorer end landbrug er omfattet af særskilte beslutninger).
Foranstaltningerne er i overensstemmelse med målene for regionaludvikling. Ordningen, der gælder
indtil 31. december 2006, har et årligt budget på ca. 4,6 mia. EUR (9 000 mia. ITL) — dette beløb
dækker også andre sektorer end landbrugssektoren. Støtten ydes i form af skattelettelser.

¥195∂ Støttenummer C 17/2001 (ex N 98/2000) (EFT C 140 af 12.5.2001, s. 2).
¥196∂ Loven vedrører »en generel foranstaltning for refinansiering og ændring af regionale love vedrørende fastsættelse af årlige

og flerårige budgetter i regionen«.
¥197∂ Forordning om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (EFT L 142 af 2.6.1997,

s. 22).
¥198∂ Godkendelse af det operationelle program for Veneto er truffet ved beslutning 96/2598/EF, Kommissionens beslutning

96/2598/EF af 2.10.1996.
¥199∂ Støttenummer N 558/2000, Kommissionens beslutning af 27.3.2001 (EFT C 107 af 7.4.2001).
¥200∂ Støttenummer N 559/2000, Kommissionens beslutning af 27.3.2001 (EFT C 107 af 7.4.2001).
¥201∂ Støttenummer C 46/2000, Kommissionens beslutning af 13.2.2001 (EFT L 144 af 30.5.2001).
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Støtte til vinproducenter i Italien (Sicilien)

Den 17. oktober traf Kommissionen en endelig negativ beslutning i sag C 61/96 (202) med hensyn til den
støtte, som regionen Sicilien agter at yde til vinproducenter (op til 1 mio. EUR) for at kompensere for
planterettigheder, som de ikke kan benytte på grund af tørke, og til håndværksvirksomheder (op til
5 mio. EUR) på kort sigt. Da støtten til vinproducenter ifølge planen skulle kompensere for ikke-gyldige
rettigheder, i modsætning til markedsordningsreglerne for vin, og kortsigtede lån med rentegodtgørelse
kunne have været ydet til håndværksselskaber, der er aktive inden for produktion, afsætning og
forarbejdning af landbrugsprodukter, konkluderede Kommissionen, at de skal betragtes som driftsstøtte,
hvilket er forbudt inden for landbrugssektoren.

Støtte til frugt- og grøntsagsproducenter i Grækenland

Den 31. januar traf Kommissionen i medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), en endelig positiv
beslutning med hensyn til statsstøtte i Grækenland til frugt- og grøntsagsproducenter (203). Støtten, der
androg i alt 265 000 EUR, tog form af finansiel kompensation til landbrugere i området Thessaloniki,
hvis vandmelon- og melonafgrøder var blevet betydeligt skadet på grund af rotter i sommeren 1997.
Kommissionen konkluderede, at kriterierne for plantesygdomme fandt anvendelse i det foreliggende
tilfælde, selv om et rotteangreb ikke indebærer en plantesygdom, men fordi virkningerne viste sig at være
de samme som i tilfælde af plantesygdomme, dvs. ødelæggelse af landbrugsproduktionen på grund af
eksterne levende væsener. Kriterierne anvendes derfor på samme måde.

Program for bekæmpelse af forurening forårsaget af landbruget i Frankrig

Kommissionen godkendte den 30. oktober en statsstøtte til Frankrig til videreførelse af støtte til
investeringer i landbedrifter som led i programmet for kontrol med forurening af landbrugsområder (204).
Programmet tager sigte på at forbedre vandkvaliteten ved indførelse af miljøhensyn i landbruget.
Gennem støtteordningen, der omfatter et beløb på 886 mio. EUR i perioden 2000-06, finansieres
investeringer med henblik på at mindske forurening som følge af husdyrgødning.

Programmet har blandt andet til formål at øge overholdelsen af Rådets direktiv 91/676/EØF af
12. december 1991 (205) og omfatter hovedsageligt sårbare zoner, hvor husdyravlernes ansvar med hensyn
til nitratforurening er bevist. Ved godkendelsen af støtten har Kommissionen taget hensyn til, at direktivet
omfatter krav om investeringer på bedriften, f.eks. opførelse af ekstra oplagringskapacitet, og at forplig-
telserne over for husdyravlerne kan betragtes som nye normer i medfør af landbrugsbestemmelserne.
Kommissionen, der konkluderede, at dette direktiv ikke selv kan betegnes som en ny norm, har taget
hensyn til, at det første aktionsprogram for gennemførelsen af direktivet først blev vedtaget i 1997, og de
første effektive forpligtelser, der er pålagt husdyravlere i medfør af dette program, er af endnu nyere dato.
Direktivet indeholder endvidere ikke præcise forpligtelser, som aktørerne skal overholde, uden at
medlemsstaten på forhånd har interveneret.

Kommissionen har derfor konkluderet, at støtten tager sigte på at finansiere investeringer med henblik på
at forbedre miljøet samt tilpasse landbrugsbedrifterne til de nye normer i medfør af punkt 4.1.1.3 i
retningslinjerne på landbrugsområdet. Enhver anden fortolkning vil ifølge Kommissionen straffe

¥202∂ Sag C 61/96, Kommissionens beslutning af 17.10.2001 (EFT L 64 af 7.3.2002).
¥203∂ EFT L 93 af 3.4.2001.
¥204∂ Støttenummer N 355/2000 (EFT C 350 af 11.12.2001).
¥205∂ EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1-8.
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husdyravlerne på grund af en medlemsstats manglende indgriben på det juridiske plan. Kommissionen
har endvidere lagt vægt på, at programmets menneskelige og finansielle omfang (ca. 100 000
støttemodtagere) samt indsatsen på det franske og europæiske miljø var vigtige aspekter, der skulle indgå
i vurderingen.

Agromonetær støtte

Det Forenede Kongerige har i år anmeldt en række anmodninger om agromonetær kompensation inden
for oksekøds-, fåre- og mejerisektoren (206). Nogle af anmodningerne omhandlede udbetaling af anden
rate af støtte, hvorfor Det Forenede Kongerige havde besluttet ikke at udbetale det nationale bidrag til
første rate.

Med hensyn til anmodninger om betaling af de første rater, der blev anmeldt i år, har Det Forenede
Kongerige i betragtning af de alvorlige problemer på grund af dyresygdom i landet besluttet også at yde
de nationale bidrag til finansiering af disse foranstaltninger.

2.8. Fiskeri

Danmark

Endeligt stop for muslingefartøjer (207)

Kommissionen har godkendt en ordning for tilskud til endeligt stop for fartøjer, der udøver erhvervs-
fiskeri i Danmark. Ejere af fiskerfartøjer, der har til hensigt at forlade det danske erhvervsfiskeri, kan
nyde gavn af denne ordning. Der kan ydes tilskud til ansøgere, som ophugger deres fartøjer eller
anvender dem til andre formål end erhvervsfiskeri, forarbejdning, omladning eller transport af
fiskeprodukter i Danmark. Ordningen omfatter højst ti fartøjer. Formålet med ordningen er at opnå en
varig nedbringelse af antallet af muslingefartøjer i Limfjorden og dermed begrænse miljøpresset på
fjordens bund, samtidig med at ressourcerne udnyttes på en mere ansvarlig måde. Den særlige ordning
for ophugning af muslingefartøjer indgår i en plan, der tager sigte på at sikre fiskeriets fremtid i
Limfjorden. Planen er udarbejdet i samarbejde med Fødevareministeriet, Miljø- og Energiministeriet og
de tre amter, der grænser ud til fjorden.

Grækenland

Skader inden for muslinge- og østerssektoren (208)

Kommissionen har godkendt en ordning med delvis erstatning til muslingefiskere, der har lidt tab, på
grund af at produktionen er smittet med et giftigt fytoplankton, som har udviklet sig fra september 1999
til januar 2000 på grund af manglende vind (ikke-fornyelse af vand), samt til østersavlere, der har været
ramt af et forbud nedlagt af de kompetente myndigheder på grund af denne smitte. Dette fænomen gjorde
sig gældende i områderne Thessaloniki, Imathia og Pieria.

Støttemodtagerne er muslinge- og skaldyrsfiskere, som har været udsat for en skade på mindst 30 %.
Skaden beregnes på grundlag af en sammenligning mellem den registrerede produktionsnedgang i årets

¥206∂ Støttenummer N 155/2001, N 156/2001, N 157/A/2001, N 157/B/2001, N 158/A/2001, N 158/B/2001 og N 565/2001.
¥207∂ EFT C 172 af 16.6.2001.
¥208∂ EFT C 330 af 24.11.2001.
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løb i det år, hvor skaden er sket, og den gennemsnitlige produktion i de foregående tre år (normalpro-
duktion). Erstatning kan andrage indtil 30 % af produktionstabet.

Muslingeavlerne har haft følgende tab:

— tab/dødelighed blandt muslinger fra salgsklar produktion (næsten 40 % af produktionen) som følge
af forbuddet mod transport og salg af muslinger

— manglende mulighed for at fjerne og indføre unge muslinger i produktionsperioden på grund af
produktionens for lange ophold i enhederne og de løbende neutraliseringsbestræbelser med henblik
på at bevare produktionen (rensning af overlevende organismer, driftsintensivering osv.)

— stigning i udgifterne til supplerende forvaltningsforanstaltninger (driftekstensivering osv.) i de fem
måneder, forbuddet varede

— indtægtstab på grund af faldende kilopris efter ophævelsen af ovennævnte forbud.

Dette fænomen, der af det nationale center for marineforskning er anerkendt som usædvanligt omfattende
(et stort ramt område — tre præfekturer — og over tusinde avlere), skyldtes en unormal forekomst af
giftigt plankton, der er forårsaget af gift i algen »Dinophysis acuminata«, samt ophobning af meget høje
biotoksinniveauer i skaldyrenes kød. Optællingen af fytoplanktoncellen, der blev foretaget af det
nationale center for marineforskning i Sallonika-golfen, viste forekomst af biotoksiner i området. Efter at
analysen af muslingevæv med henblik på opsporing af biotoksiner havde vist sig positiv, nedlagde
veterinærmyndighederne i Thessaloniki, Imathia og Pieria forbud mod fiskeri, avl, transport og salg af
skaldyr til forbrug. Forbudsperioden blev justeret afhængigt af det berørte havområde og skaldyrstype.

Forbuddet blev nedlagt midt i skaldyrsavlsperioden og salgsperioden. Tabet, der blev anslået til 40 % af
produktionen, omfatter tab af produktion, der var klar til salg. Det forhold, at det var nødvendigt at holde
produktionen på havet på grund af forekomsten af biotoksiner, resulterede i, at den gradvis gik tabt,
hovedsageligt på grund af naturlig dødelighed og rovfisk (andre fiskearter).

Fænomenet medførte endvidere, at avlerne ikke havde mulighed for at forny embryoner for det
efterfølgende produktionsår. Den obligatoriske fastholdelse af produktionen på havet på grund af
handelsforbuddet har medført, at al disponibel plads har været besat både i muslingeområder og i
områder, hvor de naturlige skaldyrsbestande findes. Denne situation har forhindret, at der kunne oprettes
embryoner til den produktion.

Frankrig

Olieforurening på grund af Erikas skibbrud og orkanen i Gascogne-golfen (209)

Kommissionen har godkendt visse elementer i en støtteordning, hvorunder der ydes erstatning til
bløddyrs- og skaldyrsproducenter og havfiskere, der er ramt af olieforureningen på grund af Erikas
skibbrud samt af ødelæggelser på grund af en særlig voldsom orkan.

Der er endvidere tildelt en ekstra støtte til havfiskere og bløddyrs- og skaldyrsproducenter i hele Frankrig
og de oversøiske departementer. Ifølge de franske myndigheder ydes denne støtte som erstatning til

¥209∂ EFT C 39 af 13.2.2002.
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sektoren på grund af tab som følge af forværringen på markedet for fiskerivarer, der er en følge af et
dårligt image hos forbrugeren efter forureningen, der blev forvoldt på grund af Erikas skibbrud.

Tre typer støtte til bløddyrs- og skaldyrsproducenter blev godkendt efter reglerne for det indre marked.
Der var tale om støtte fra en særfond til dækning af tab forårsaget af naturkatastrofer i landbrugssektoren,
støtte til udstyr og bestande samt forskud på erstatning fra FIPOL (en international fond for erstatning af
skader ved olieforurening).

Tre typer støtte til havfiskere blev godkendt af Kommissionen. De omfatter støtte til erstatning af de
fiskerifartøjer og det maskineri, der er gået tabt eller ødelagt på grund af orkanen, forskud på erstatning
fra FIPOL og udbetaling af en engangspræmie som erstatning for indtægtstab på grund af orkanen.

Kommissionen undersøgte støtteforanstaltningerne på grundlag af EF-traktatens artikel 87, i henhold til
hvilken støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre
usædvanlige begivenheder, er forenelige med fællesmarkedet. Både olieforureningen og orkanen var
sådanne begivenheder. Herefter skal Kommissionen undersøge, om der er ydet for stor erstatning for
tabene på grund af disse begivenheder, og den fastslog, at det ikke er tilfældet.

Kommissionen besluttede endvidere at indlede den formelle undersøgelsesprocedure med hensyn til
støtte, der er ydet til skaldyrsproducenter i form af fritagelse for socialsikringsbidrag i de første tre
måneder af 2000, nedsættelse af deres finansielle byrder og fritagelse for at betale leje af havbund.

Undersøgelsen omfatter endvidere de nedsættelser af socialsikringsbidrag, der blev godkendt i
april 2000, og som gælder fra 15. april til 15. juli for skaldyrsproducenter. Disse nedsættelser, der også er
indrømmet til fiskere, gælder for hele Frankrig og de oversøiske departementer, fordi de omhandlede
aktører ifølge de franske myndigheder havde lidt indtægtstab som følge af faldende salg af fiskeri-
produkter på grund af olieudslippet.

Disse støtteforanstaltninger udgør driftsstøtte, der principielt ikke er forenelig med fællesmarkedet.

Nedsættelsen af socialsikringsbidragene for fiskere er gældende fra 15. april til 15. oktober 2000. Ifølge
de franske myndigheder havde fiskerne endvidere lidt indtægtstab på grund af det faldende salg samt øget
tilbagetrækning af ikke-solgte produkter. I betragtning af, at disse nedsættelser gjaldt for alle fiskere,
herunder fiskere i de oversøiske departementer, fandt Kommissionen, at foranstaltningerne ikke kunne
sættes i forbindelse med olieudslippet fra Erika. Det bemærkes, at nedsættelserne kunne sigte mod at
kompensere fiskere for stigningen i brændstofpriserne, som var begyndt nogle måneder forinden.

Italien

a) Støtte til bløddyrs- og skaldyrsproducenter (210)

Kommissionen har godkendt en ordning med støtte til fiskere i Adriaterhavet, som i 2000 har været
nødsaget til at stoppe fiskeriet på grund af forekomsten af limede alger (et naturligt gelatineholdigt stof,
der dukkede op i foråret 2000 og udviklede sig indtil juni og begyndte at forsvinde i juli). Dette fænomen
havde en negativ indvirkning på fiskerne samt for producenterne af ovennævnte arter. Algerne hager sig
fast i nettene og forhindrer normal fiskeriaktivitet og gør den fuldstændig umulig, efterhånden som
fænomenet øges. De indvirker også på de sedentære arter, f.eks. bløddyr, idet de mindsker iltmængden i

¥210∂ EFT C 25 af 29.1.2002.
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vandet og medfører bløddyrenes død, både de vilde og de opdrættede. Beslutningen om godkendelse
omfatter kun en måned. Kommissionen har indledt den formelle undersøgelse med hensyn til den støtte,
der ydes i perioden efter den 1. juli 2000, da fiskestoppet ikke kan være forbundet med forekomst af
bløddyr. Italien har begrundet stoppet med, at man skulle give fiskebestanden mulighed for at udvikle sig.
Italien har dog ikke forelagt en genopretningsplan i overensstemmelse med EU-reglerne for sådan støtte.
Under disse omstændigheder bærer den italienske støtte præg af at være driftsstøtte, som i overens-
stemmelse med retningslinjerne for national støtte inden for fiskerisektoren er uforenelig med
fællesmarkedet.

Erstatningen til bløddyrs- og skaldyrsproducenter var i øvrigt fastsat til højst 30 % af tabet i forhold til de
foregående års indtægter. Da Kommissionen ikke råder over oplysninger, der dokumenterer, at et beløb
svarende til denne procentsats af tidligere års indtægter ikke overstiger producenternes reelle tab, har den
besluttet at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende dette aspekt.

b) Midlertidigt fiskestop i Det Tyrrhenske Hav og Det Ioniske Hav (211)

Kommissionen har ligeledes indledt proceduren over for en ordning, hvorunder der ydes erstatning på
grund af midlertidigt fiskestop i disse have. Formålet med fiskestoppet var at tilskynde udvikling af
fiskeressourcer og gjaldt fartøjer, der fisker med flydetrawl. Oplysningerne fra de italienske myndigheder
viser, at fiskestoppet ikke opfyldte betingelserne for tildeling af støtte, da det ikke var knyttet til nogen
specifik genoprettelsesplan. Under disse omstændigheder finder Kommissionen, at der er tale om
driftsstøtte.

Italien, Nederlandene

Stigning i brændstofpriserne (212)

Kommissionen har indledt den formelle undersøgelsesprocedure med hensyn til de støtteordninger, som
Italien og Nederlandene har planer om at gennemføre inden for fiskerisektoren ved at yde kompensation
for stigningerne i brændstofpriserne i 2000. Den italienske støtteordning omfatter tre typer
foranstaltninger: økonomisk kompensation, der beregnes på grundlag af skibets motorkraft, nedsættelse
af de sociale bidrag og fiskerivirksomheders skatter. Hvad angår Nederlandene, er der tale om økonomisk
kompensation til alle fiskere, der betales i forhold til skibets overskud med henblik på at dække
udgifterne til socialsikring i 2000. Ifølge Kommissionen bærer de italienske og nederlandske
foranstaltninger præg af at være driftsstøtte og er derfor uforenelige med fællesmarkedet. Italien og
Nederlandene har ikke over for Kommissionen forelagt oplysninger, der kan berettige en undtagelse fra
dette princip.

Det Forenede Kongerige

Køb og leje af fangstkvoter (213)

Kommissionen har indledt proceduren over for to støtteordninger i Det Forenede Kongerige vedrørende
Orkneyøernes og Shetlandsøernes råds opkøb og leje af kvoter til de lokale fiskere. Formålet med disse
ordninger er at reservere tidligere tildelinger, der giver ret til årlige fangstkvoter, til den lokale fiskerflåde.
Ifølge de britiske myndigheder er det berettiget, fordi de lokale fiskere har vanskeligheder ved at samle
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de fornødne midler til at erhverve disse fisketildelinger, der betragtes som immaterielle aktiver, og som
derfor ikke kan samle de fornødne garantier til at opnå lån hos finansieringsorganerne. Under visse
omstændigheder kan disse tidligere tildelinger sælges uafhængigt af det skib, som de er tildelt. Det er
derfor, at der rent faktisk er opstået et marked herfor, og det er derfor, at Shetlandsøernes og
Orkneyøernes råd har erhvervet tidligere tildelinger med henblik på at leje dem til deres skibe. På
baggrund af oplysningerne fra de britiske myndigheder finder Kommissionen, at disse myndigheders køb
og leje af tidligere fangsttildelinger udgør præferencevilkår, som det kun er de lokale fiskere, der nyder
godt af, og som derfor kan karakteriseres som driftsstøtte.

2.9. Transport

Kommissionen traf den 8. maj en betinget, delvis positiv, delvis negativ beslutning vedrørende omstruk-
tureringsstøtte til Brittany Ferries, som hovedsageligt opererer i den vestlige og centrale del af Kanalen.
Beslutningen blev truffet på basis af Kommissionens regler for omstrukturering. Disse regler fokuserer
på indsendelse af en omstruktureringsplan og kræver bl.a., at der tages hensyn til markedsstrukturen og
en række aspekter i regionaludviklingen.

Den 11. juli indledte Kommissionen en formel undersøgelsesprocedure med hensyn til den støtte, som
Nederlandene har indrømmet til nederlandske pramme, der opererer i EU-havne og indre vandveje. For at
mindske den potentielle skade over for konkurrenter anmodede Kommissionen de nederlandske
myndigheder om at suspendere den omhandlede støtte, indtil Kommissionen havde truffet en endelig
beslutning i sagen.

Den 2. oktober godkendte Kommissionen ordningen Støtte til søfartsuddannelse — SMarT, der er
anmeldt af Det Forenede Kongerige.

2.10. Andre industrier

Turisme

Spanien

Terra Mítica-parken (Benidorm) (214)

Kommissionen besluttede den 20. juni delvis at indlede proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med
hensyn til formodet støtte til forlystelsesparken Terra Mítica i Benidorm (Spanien). Beslutningen var
foranlediget af en klage, der blev indgivet til Kommissionen i 1997. Denne indledende klage er senere
fulgt op af en række breve, som indtil maj 2000 har føjet nye elementer til sagen, i takt med at projektet
om parken, der blev åbnet i juli 2000, skred frem. De spanske myndigheder har ved flere lejligheder
fremlagt forklaringer over for disse påstande.

Kommissionen har fastslået, at en del af disse påstande ikke var velfunderede, og har derfor konkluderet,
at parken ikke har modtaget nogen statsstøtte. Disse påstande vedrørte bl.a. erhvervelse af den grund,
hvorpå parken er bygget, til lav pris, udgifter til parken finansieret af Parque Temático de Alicante SA (et
offentligt selskab, der deltager i projektet), manglende overholdelse af princippet om en markeds-
økonomisk investor, konsortiallån samt kapitaltilførsel til Terra Mítica SA (privat selskab, der ejer
parken), støtte til personaleuddannelse og direkte regionalstøtte.

¥214∂ Sag NN 14/2001 (EFT C 300 af 26.10.2001).
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Med hensyn til andre spørgsmål, der er rejst af klager, har Kommissionen ikke kunnet udelukke
muligheden af, at de offentlige myndigheder har ydet støtte til parken. Kommissionen har derfor besluttet
at indlede en formel undersøgelsesprocedure for at fastslå, om disse foranstaltninger indebærer statsstøtte
og, hvis dette er tilfældet, undersøge, om de er forenelige med fællesmarkedet. Kommissionens tvivl med
hensyn til, om der foreligger statsstøtte, vedrører følgende punkter: finansiering af de nødvendige
infrastrukturer for parkens funktion (Kommissionen skal her undersøge, om infrastrukturer, der er
etableret udelukkende eller hovedsageligt for parken, i realiteten er finansieret af parken) samt værdien af
aktier, der er overført til Terra Mítica SA af det offentlige selskab Parque Temático de Alicante SA.
Kommissionen skal undersøge, om disse aktiver, herunder især grunden samt mærket »Terra Mítica«, er
vurderet til de reelle priser og ikke til en lavere pris, hvilket ville have medført en fordel for det private
selskab. Med hensyn til betingelserne for det offentlige selskabs aktionærlån til det private selskab skal
Kommissionen undersøge, om dette lån på 8 mia. ESP (48,8 mio. EUR) er ydet til markedsvilkår.
Desuden skal den undersøge et eventuelt tilskud på 6 mia. ESP (36 mio. EUR) til Terra Mítica SA, som
ifølge visse forlydender skulle være ydet af Valencias turistorganisation.

Endelig havde klager anfægtet en nedsættelse på 95 % af skatten på byggeriet, der var indrømmet af
Benidorm kommune. Kommissionen har fastslået, at denne reduktion til et beløb på 88 399 400 ESP
(531 291 EUR) rent faktisk har fundet sted, og den vil derefter undersøge, om denne reduktion er
forenelig med EF-traktaten.

Italien

Støtte til Pompei Tech World SpA til et projekt om en forlystelsespark (215)

Den 7. august godkendte Kommissionen et investeringsprojekt vedrørende en forlystelsespark i
nærheden af Pompei. Projektet var anmeldt i forbindelse med multisektorrammeprogrammet og omfatter
støtte, der ikke skal tilbagebetales, på 33,4 mio. EUR. Støtteintensiteten er på 34,44 % NSÆ,
sammenlignet med et støtteloft for Campania, der for en stor virksomhed andrager 35 % NSÆ.
Støttemodtageren — Pompei Tech World SpA — er en stor virksomhed, der ejes af to store selskaber.

Investeringen omfatter en forlystelsespark, dvs. en park med kulturelt og videnskabeligt fokus og
hightech-faciliteter som f.eks. simulationsfaciliteter og virtual reality-attraktioner, der skal bygges i
området Torre Annunziata (Napoli) nær den arkæologiske seværdighed Pompei Ercolano. Det særlige
ved det foreslåede projekt er følgende aspekter: den direkte tilknytning til den arkæologiske seværdighed
Pompei Ercolano og det særlige turistområde, der kan betegnes som kulturelt; parkens hightech multime-
diafaciliteter, der er knyttet til det romerske Pompeis historie, og som omfatter 1) tre IMAX-teatre med
gigantlærreder, 2) Shuttle Park, en showcase for den europæiske rumindustri, 3) et Cinema Multiplex
med henblik på det lokale publikum med en kapacitet på ca. 2 000 pladser og med restauranter og et
indkøbscenter, 4) Virtual Game Centre, en virtuel rejse i Pompeis fortid, 5) et virtuelt museum for
arkæologiske fund — og de kombinerede uddannelsesmæssige og underholdningsmæssige
målsætninger.

Parken forventes at modtage 2 160 000 besøgende om året, hvilket placerer den blandt en af de største
forlystelsesparker i Europa og skaber ca. 305 nye job både direkte (126) og indirekte (179). Det
forventes, at parken vil være færdigbygget i slutningen af 2005 og kan være i fuld drift i 2008-09.

¥215∂ Sag N 229/2001 (EFT C 330 af 24.11.2001).
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På basis af oplysninger fra de italienske myndigheder mener Kommissionen, at det berørte marked er et
regionalt marked (Lazio-Campania-Basilicata-Puglia), selv når den nuværende internationale strøm af
turister til seværdighederne i Pompei medregnes. Det forventes ikke, at parken vil påvirke samhandelen
inden for Fællesskabet i et omfang, der er uforeneligt med konkurrencereglerne på det indre marked, da
påvirkningen sandsynligvis vil være begrænset til det lokale turistområde, som bl.a. omfatter den
arkæologiske seværdighed Pompei Ercolano, Vesuvius-området og halvøen Sorrentina.

Pelssektoren

Danmark

Fonden for Pelssektoren (216)

Kommissionen besluttede den 28. marts, at den ikke vil gøre indsigelse over for en ordning, hvorved
Fonden for Pelssektoren bidrager til at finansiere internationale workshopper om brug af pels for
designere fra hele verden, som organiseres af SAGA Furs of Scandinavia. Oplysningerne om den interna-
tionale workshop, f.eks. gratis deltagelse, faktisk deltagelse fra de vigtigste medlemsstater, udbredelse af
kendskab til resultater og typer pelsskind, der anvendes i de fleste medlemsstater, var tilstrækkelige til at
udelukke en fordrejning af konkurrencen mellem medlemsstaterne, og artikel 87, stk. 1, fandt derfor ikke
anvendelse.

Ordningen omfatter også Pelsdyrafgiftsfondens bidrag til at finansiere forskning, der gennemføres af De
Danske Pelsdyravleres Sammenslutning, især i samarbejde med offentlige nonprofitinstitutioner inden
for højere uddannelse og forskning. Eventuel støtte til forskning vil under alle omstændigheder være
forenelig med fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling, som tillader
en støtteintensitet på 100 % af de støtteberettigede omkostninger for landbrugsprodukter. Pelsskind er
ikke et produkt, der er opført på listen i bilag I i EF-traktaten, men Kommissionen fandt det rimeligt at
anvende FoU-rammebestemmelser for landbrugsprodukter ved analogi i dette tilfælde.

3. Horisontal støtte

3.1. Miljøbeskyttelse og energibesparelser

Danmark

a) Elreform — nye kraftværker (217)

Kommissionen besluttede den 20. juni ikke at gøre indsigelse mod en ordning vedrørende kraftværker,
som anvender vedvarende energikilder, der er etableret i perioden 2000-03. Sådanne kraftværker vil ikke
længere modtage direkte statstilskud. Et tilsvarende indtægtsniveau sikres ved faste forbrugspriser i en
periode på 10 eller 12 år. Når VE-bevisordningen er indført, vil en del af den garanterede indkomst
hidrøre fra salg af sådanne beviser på markedet.

Kommissionen har vurderet ordningen på baggrund af Domstolens dom i sagen PreussenElektra. Den har
fastslået, at der eventuelt kan være tale om statsstøtte, og, hvis det er tilfældet, at støtten er forenelig med
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fællesmarkedet på basis af de nye EF-rammebestemmelser om statsstøtte til miljøbeskyttelse.
Støtteelementet fastsættes som forskellen mellem en garanteret indkomst og markedsprisen for
elektricitet på et bestemt tidspunkt. Støttens nutidsværdi overstiger ikke nutidsværdien af investerings-
omkostningerne i forbindelse med hver type VE-baseret kraftværk.

b) Foranstaltninger til fordel for store forbrugere af energi (218)

Kommissionen besluttede den 6. juni, at den ikke vil gøre indsigelse mod de anmeldte ændringer af den
danske ordning om grønne afgifter. Ændringerne var resultatet af en undersøgelse af ordningens
virkninger, der er gennemført af de danske myndigheder. Den vigtigste ændring var indførelse af en
mulighed for virksomheder med stort energiforbrug til rumopvarmning og varmt vand at indgå frivillige
aftaler og modtage godtgørelse for CO2- og energiafgifter. Denne nye støtte kan ydes på basis af en
fritagelse efter punkt 51 i fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse med
hensyn til driftsstøtte i form af afgiftsnedsættelser eller fritagelser.

Andre ændringer vedrørte forskellige aspekter af frivillige aftaler vedrørende energiforbrug i produkti-
onsprocessen. Disse ændringer medfører ikke nogen ændring i Kommissionens tidligere positive
vurdering af ordningen.

Tyskland

Oparbejdning af olieaffald (219)

I en række tilfælde har Kommissionen i overensstemmelse med Domstolens retspraksis besluttet, at
erstatning af udgifter i forbindelse med håndtering af olieaffald som led i en offentlig tjeneste ikke
indebærer en fordel for virksomheden (220). Derfor finder EF-traktatens artikel 87, stk. 1, ikke anvendelse.
På grundlag af dommene vedrørende FFSA (221), sagen om det portugisiske fjernsyn (222) og CELF (223)
fulgte Kommissionen Domstolen og besluttede den 19. september, at sådanne foranstaltninger ikke
indebærer støtte. I henhold til den tyske ordning ydes der tilskud til operatører af anlæg til oparbejdning
af olieaffald for at dække deres tab i forbindelse med oparbejdning af olieaffald til basisolie. Tabene
defineres ved en sammenligning mellem produktionsomkostningerne og indtægterne af basisolien. I det
foreliggende tilfælde fritog Kommissionen foranstaltningerne på grundlag af retningslinjerne om
statsstøtte til miljøbeskyttelse, især afsnittet om driftsstøtte til affaldsforvaltning.

Nederlandene

Nederlandsk affaldsforvaltningssystem for PVC-facadeelementer

Kommissionen besluttede den 31. januar i sag N 484/00, at den ikke vil gøre indsigelse med hensyn til
den nederlandske ordning for bortskaffelse af affald fra PVC-facadeelementer. Ifølge Kommissionen
medfører ordningen ikke, at konkurrencen fordrejes eller trues med at blive fordrejet ved at begunstige
visse virksomheder eller visse produktioner. Der er ikke tale om statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikel 87, stk. 1. Ordningen sikrer, at virksomheder, der sælger PVC-facadeelementer, tager ansvar for at
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genanvende disse elementer i overensstemmelse med »forureneren betaler«-princippet. Systemet er
baseret på en frivillig aftale mellem en række organisationer inden for produktion, forbrug og
genindvinding af PVC. I henhold til aftalen fastsættes et fast beløb for PVC-rammer og facadeelementer,
som sælges i Nederlandene, der skal betales af PVC-facadeelementproducenter og -importører. Disse
midler anvendes til at dække omkostninger i forbindelse med indsamling og genindvinding af
facadeelementer, herunder transport.

Det Forenede Kongerige

Øget kapitaltilskud til energieffektive investeringer (224)

Kommissionen besluttede den 13. marts, at en britisk afgiftsordning, der har til formål at tilskynde
virksomheder til at investere i energibesparende teknologi, er en generel foranstaltning og derfor ikke er
omfattet af EF-traktatens støtteregler. I henhold til ordningen ydes der øget kapitaltilskud til indkøb af en
række energibesparende teknologier inden for belysning, rørisolering, kedler, motorer, styreanordninger,
køleanlæg og kombineret produktion af varme og elektricitet. Anlægget skal opfylde en række energibe-
sparende kriterier, der er fastlagt i en oversigt over kriterier for energiteknologi. Med brug af denne
teknologi kan virksomhederne reducere deres energiforbrug, hvilket medfører lavere kuldioxide-
missioner. Ordningen er led i en større vifte foranstaltninger, der indføres for at sikre, at Det Forenede
Kongerige opfylder målet for at nedbringe CO2-emissioner under Kyoto-protokollen, og bidrage til, at
EU opfylder sine mål og arbejder frem imod målet om at nedbringe CO2-emissionerne med 20 %.

3.2. Forskning og udvikling

Danmark

Mikroelektronik Center (225)

Kommissionen besluttede den 8. maj, at den ikke vil gøre indsigelse mod en ordning med privat og
offentlig støtte til et avanceret prototypeanlæg inden for mikroteknologi, der skal bygges af en offentlig
forskningsinstitution. Virksomheder af alle nationaliteter og størrelser vil få adgang til at leje lokaliteter
og dermed få adgang til udstyr, som giver mulighed for at gennemføre udviklingsaktiviteter på
prækonkurrencestadiet. Støtten ydes i form af byggegrunde med rentefrie lån og lejegaranti til gavn for
de private investorer, der samarbejder om anlægget. Støtten overføres til lejerne i form af lavere leje, som
giver dem mulighed for at finansiere deres forskning.

Kommissionen har fastslået, at lejerne helt klart modtager støtte, og at det ikke kan udelukkes, at en del af
støtten på grund af de forskellige fordele, der tilbydes af staten, især hvad angår lejegarantier, forbliver
hos investorerne. Der blev indrømmet fritagelse for støtten til lejere under henvisning til fællesskabsram-
mebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling. Da projektet er i overensstemmelse med
Fællesskabets politik for FoU og fremme af SMV’er, indrømmede Kommissionen fritagelse i henhold til
artikel 87, stk. 3, litra c), for støtten til investorerne.

¥224∂ Sag N 797/2000 (EFT C 160 af 2.6.2001).
¥225∂ Sag N 802/2000 (EFT C 199 af 14.7.2001).
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Tyskland

a) EUV Lithography (226)

Litografi er et af de vigtigste skridt i fremstilling af integrerede kredsløb. Ved hjælp af højfrekvenslys
overføres et multipliceret og formindsket billede af det integrerede kredsløbs struktur til siliciumskiver.
Opløsningsgraden af det trykte kredsløb bestemmes af lysets bølgelængde. Den nuværende generation af
litografi benytter ultraviolet lys, som har en bølgelængde på nogle få hundrede nanometer.

Kommissionen godkendte den 18. juli en tysk støtteforanstaltning med henblik på at fremme tysk
deltagelse i et fælles Eureka-projekt med henblik på at udvikle EUV-litografiteknologi i Europa som
modvægt mod aktiviteterne i USA og Fjernøsten og styrke den europæiske halvlederindustris position
gennem udvikling af knowhow og intellektuel ejendom.

Projektet omfatter industriel forskning og udvikling på prækonkurrencetrinnet. Under hensyntagen til
videnskabelig ekspertise vurderede Kommissionen hver af projektets arbejdsparter. Det pointeres, at
ingen af de produkter eller processer, der udvikles under projektet, vil kunne anvendes eller konverteres
til kommerciel eller industriel brug. Da alle betingelser i rammebestemmelserne for FoU er opfyldt,
erklærede Kommissionen støtten i overensstemmelse med fællesmarkedet.

b) Sundhedsforskning, forskning til gavn for mennesker (227)

Programmet sundhedsforskning, forskning til gavn for mennesker yder støtte til forskning og udvikling
med henblik på at fremme sundhed og behandle sygdomme mere effektivt. Der gøres forsøg på at gøre
mere brug af de muligheder, der er skabt ved den seneste forskning inden for biomedicin, især molekylar-
medicin. Der lægges særlig vægt på at udnytte viden om det menneskelige genoms struktur og funktion.
Forskningen og udviklingen har også til formål at fremme en mere effektiv koordination mellem de
forskellige organer, der arbejder inden for tysk sundhedsforskning. Der er etableret strukturer og
mekanismer for at tilskynde de forskellige aktører til at samarbejde. Under programmet gøres der
endvidere forsøg på at finde muligheder for at indføre varigt samarbejde mellem forskningsinstitutioner
og industrien. Endvidere ydes der støtte til forskning, som bidrager til at imødegå de udfordringer inden
for offentlig sundhed, som vi står over for i dag.

Kommissionen godkendte den 25. april programmet, som skal hjælpe med til at fremme national
forskning inden for strategisk vigtige områder inden for sundhedsforskningen og dermed i Tyskland give
mulighed for at yde et vigtigt bidrag til at realisere målene i det femte EU-rammeprogram på sundheds-
området (livskvalitet og forvaltning af levende ressourcer) og samtidig forbedre effektiviteten af
Fællesskabets støtte.

Afhængigt af støttemodtageren sondrer Kommissionen mellem en situation, hvor der ikke foreligger
støtte i den i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, anførte betydning, og hvor støtten skal undersøges for at
fastslå, om den er forenelig med fællesmarkedet. Ca. 80 % af støtten er øremærket til forsknings-
projekter, der gennemføres af offentlige nonprofituddannelses- og forskningsinstitutioner. Projektresul-
taterne offentliggøres og vil derfor blive stillet til rådighed for fællesskabsindustrien uden
forskelsbehandling. Sådanne aktiviteter indebærer derfor ikke statsstøtte. Ca. 10 % af støtten vil gå til
projekter, der gennemføres af offentlige nonprofituddannelses- og -forskningsinstitutioner på vegne af
eller i samarbejde med industrien. Hvis arbejdet udføres i kommission, vil de offentlige nonprofitinsti-

¥226∂ Sag N 801/2000 (EFT C 333 af 28.11.2001).
¥227∂ Sag N 694/2000 (EFT C 185 af 30.6.2001).
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tutioner få betaling af industrivirksomhederne til markedsprisen. Hvis der er tale om andre former for
samarbejde, vil virksomheden enten bære alle projektomkostningerne, eller firmaet betaler sin partner til
markedspris for eventuel intellektuel ejendomsret, som det har på grund af forskningsprojektet.
Resultater, der ikke giver anledning til intellektuel ejendomsret, vil blive formidlet til interesserede
tredjeparter. Disse betingelser opfylder kriterierne i punkt 2.4, tredje afsnit, i rammebestemmelserne om
FoU. Kommissionen accepterer derfor, at der ikke er tale om statsstøtte. Under 1 % af støtten anvendes af
det tyske uddannelses- og forskningsministerium til at bestille FoU hos virksomheder eller købe
resultater af FoU hos dem. Kontrakter tildeles normalt ved offentligt udbud eller, i overensstemmelse
med betingelserne i artikel 11 i Rådets forordning 92/50/EØF, ved begrænset udbud. Overholdelse af
udbudsreglerne sikrer, at kontrakterne tildeles på markedsvilkår. Kommissionen fastslår derfor, at der
ikke er tale om statsstøtte i den i artikel 87, stk. 1, anførte betydning i overensstemmelse med punkt 2.5 i
rammebestemmelserne om FoU.

Ca. 10 % af støtten ydes til kommercielt orienterede organer, hvor der ikke er involverede nonprofit-
organer. I denne forbindelse undersøgte Kommissionen Fællesskabets statsstøtteregler og erklærede, at
projektet var i overensstemmelse med rammebestemmelserne for FoU og derfor forenelig med
fællesmarkedet.

Støtten kan andrage op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger i tilfælde af FoU-projekter i
grundforskning. I forbindelse med FoU-projekter i industriel forskning kan støtten maksimalt andrage
50 %. I tilfælde af udvikling på prækonkurrencestadiet kan støtten maksimalt andrage 25 %. I
forbindelse med tekniske feasibility-undersøgelser forud for industriforskning eller -udvikling på
prækonkurrencestadiet kan støtten maksimalt andrage 75 eller 50 % afhængigt af de støtteberettigede
omkostninger.

Ud over disse støtteintensiteter kan der ydes følgende bonusser: 10 %, hvis støttemodtager er en SMV;
10 %, hvis forskningsprojektet gennemføres i et område, der falder under artikel 87, stk. 3, litra a); 5 %,
hvis der er tale om et støtteberettiget område under artikel 87, stk. 3, litra c); 10 %, hvis forsknings-
projektet omfatter reelt grænseoverskridende samarbejde mellem mindst to uafhængige partnere i to
medlemsstater; 10 %, hvis forskningsprojektet omfatter effektivt samarbejde mellem virksomheder og
uddannelses- og forskningsinstitutioner; 10 %, hvis forskningsresultaterne formidles bredt og
offentliggøres, hvis der tildeles patentlicenser eller andre tilsvarende skridt under omstændigheder, der
svarer til udbredelse af forskningsresultater og tekniske udviklingsresultater.

Det formodes, at projektet har tilskyndelsesvirkninger for SMV’er. Hvad angår større virksomheder,
vurderer de tyske myndigheder tilskyndelsesvirkningen i hvert enkelt tilfælde og redegør for deres
vurdering i en årlig beretning, der indsendes til Kommissionen.

Nederlandene

a) Extatic Lithography (228)

Kommissionen besluttede den 30. oktober, at den ikke vil gøre indsigelse mod den nederlandske
regerings tilskud til selskabet ASML til et fælles forsknings- og udviklingsprojekt inden for litografi-
teknologi. Formålet med støtte er at fremme forskning i systemaspekter og fundamentale optiske
systemer for brug af ekstrem ultraviolet lys i forbindelse med litografi. Ifølge Kommissionen falder
projektet ind under industriforskning og udvikling på prækonkurrencestadiet. Bruttostøtteintensiteten på

¥228∂ Sag N 430/2001 (endnu ikke offentliggjort).
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16,7 % ligger langt under de tilladte støtteintensiteter ifølge rammebestemmelserne for FoU. Ifølge
Kommissionen var det ikke sikkert, at det foreslåede forskningsprogram ville blive gennemført med
samme hurtighed og omfang uden statsstøtten. Kommissionen mener derfor, at støtten har en tilskyndel-
sesvirkning.

b) Fluor Lithography (229)

Den 30. oktober gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod den nederlandske regerings støtte til
selskabet ASML til et forsknings- og udviklingsprojekt inden for litografiteknologi. Projektet hedder
Fluor, og formålet er at finde en total løsning for anvendelse af 157 mm-litografi. Det indebærer
udvikling af et fotolitografisk instrument, reticles, resist og en proces. 157 mm-litografi betragtes som en
vigtig mellemteknologi mellem den nuværende 193 mm-teknologi, som vil ophøre om fire til seks år fra
nu, og fremtidige EUV-teknologier, der starter efter 2010. ASML samarbejder med forskellige partnere
og underleverandører i dette projekt f.eks. Air Liquide (Frankrig), IMEC (Belgien) og Infineon
Technologies (Tyskland).

Projektet finansieres gennem det nederlandske Medea+-program. Medea+ er et paneuropæisk program
for avanceret samarbejde inden for FoU i mikroelektronik, som er iværksat af industrien. Programmet er
iværksat og navngivet inden for rammerne af Eureka. Det nederlandske Medea+-program blev godkendt
af Kommissionen ved brev af 13. februar 2001 (SG (2001) D/286189). Da de samlede udgifter til Fluor-
projektet overstiger 40 mio. EUR, og støtteækvivalenten overstiger 10 mio. EUR, skal dette projekt
anmeldes særskilt (230). Fluor-projektet blev labelled Medea+ den 1. januar 2001.

Kommissionen fastslog, at projektet falder under kategorien udvikling på prækonkurrencetrinnet, og at
støtteintensiteten på 39,5 % er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for FoU. Kommissionen
fandt det ikke sandsynligt, at det foreslåede forskningsprojekt ville blive gennemført med samme
hastighed og med samme omfang uden støtten. Derfor har støtten en tilskyndelsesvirkning.

3.3. Rednings- og omstruktureringsstøtte

Portugal

Støtte til kriseramte virksomheder (231)

Selv om de portugisiske myndigheder accepterede de passende foranstaltninger under de nye EU-
retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, foretog de ikke de
fornødne ændringer i den eksisterende ordning inden den fastsatte frist (30. juni 2000). De anmeldte
imidlertid en ny ordning den 30. juli 2001 på basis af den tidligere. Kommissionen besluttede den
20. december, at den ikke vil gøre indsigelse, fordi ordningen var i overensstemmelse med ovennævnte
retningslinjer. Ordningen omfatter tildeling af omstruktureringsstøtte til kriseramte virksomheder
gennem offentlige kapitalinteresser i de virksomheder, der overtager de kriseramte virksomheder, og har
et samlet budget på 117 mio. EUR.

¥229∂ Sag N 433/2001 (endnu ikke offentliggjort).
¥230∂ Ifølge Kommissionens beslutning om Medea+ ved brev af 13. februar 2001 (SG (2001) D/286189, sag N 827/2000) skal

de nederlandske myndigheder anmelde alle projekter, der overstiger 40 mio. EUR med en støtte svarende til over
10 mio. EUR, særskilt. Se også Kommissionens brev til medlemsstaterne (SG (97) D/3466 af 2.5.1997).

¥231∂ Sag N 537/2001 (EFT C 127 af 29.5.2002).
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3.4. Beskæftigelse og uddannelse

Belgien

Støtte til beskæftigelse og til SMV’er gennem »chèques-création« (232)

Kommissionen besluttede den 6. juni, at den ikke vil gøre indsigelse med hensyn til en støtteordning for
fremme af etablering af uafhængige arbejdstagere og oprettelse af kommercielle mikrovirksomheder i det
fransktalende Vallonien. Støtten ydes i form af »chèques-création«, som skal finansiere individuelle og
kollektive uddannelsesforanstaltninger, for at støttemodtageren kan udarbejde og iværksætte sit virksom-
hedsprojekt og/eller følge det i de seks måneder efter etableringen. Der er tale om forholdsvis små beløb
(gennemsnitsbeløb på 5 000 EUR pr. støttemodtager og et samlet beløb i en toårig periode på
18 000 EUR). Næsten hele støtten ydes, inden der har været tale om nogen erhvervsmæssig aktivitet
og/eller oprettelse af nogen kommerciel virksomhed. Ordningens støtteelement er derfor yderst
begrænset og er et led i retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik i 2001.
Kommissionen har derfor fastslået, at ordningen er i overensstemmelse med bestemmelserne for den
fremskyndede procedure for støtteordninger til SMV’er samt de gældende bestemmelser for SMV’er.

Spanien

Støtte til erhvervsuddannelse i Catalonien (233)

Kommissionen besluttede den 31. januar, at den ikke vil gøre indsigelse mod et erhvervsuddannelses-
program i Catalonien (Spanien). Under programmet ydes der tilskud til erhvervsuddannelse i perioden
1997-99. Selv om programmet oprindeligt var anmeldt til Kommissionen i december 1997, har det vist
sig, at de regionale myndigheder allerede var begyndt at yde støtte fra begyndelsen af 1997 og har fortsat
indtil udgangen af 1999.

Den samlede støtte androg 9,326 mia. ESP (ca. 56 mio. EUR). Hovedparten af støtten skulle gå til
offentlige og private organer, f.eks. kommuner, fagforeninger eller brancheorganisationer osv., og kun ca.
5 % af støtten til virksomheder til uddannelse af arbejdskraften. Støtteintensiteten for virksomhederne
ligger mellem 25 og 75 % afhængigt af uddannelsens generelle eller særlige karakter, virksomhedernes
størrelse og deres beliggenhed i støtteberettigede områder.

Kommissionen fastslår, at støtten til offentlige og private nonprofitorganer ikke udgør statsstøtte i den i
EF-traktatens artikel 87 anførte betydning, og at det kun var den del af ordningen, der blev gennemført til
fordel for virksomheder, der faldt under denne bestemmelse. Med hensyn til denne sidste andel fandt
Kommissionen, at EU’s rammebestemmelser for støtte til uddannelse, der var gældende fra
november 1998, ikke fandt anvendelse, og at ordningen derfor, da der ikke fandtes nogen bestemmelser
inden denne dato, måtte undersøges på basis af Kommissionens praksis på dette område på det
pågældende tidspunkt. På basis af denne praksis fastslog den, at al støtten var forenelig.

¥232∂ Sag N 87/2001 (EFT C 268 af 22.9.2001).
¥233∂ Sag NN 66/1999 (EFT C 117 af 21.4.2001).
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4. Tilbagekrævet støtte

Tyskland

Den 28. marts afsluttede Kommissionen undersøgelserne af en af de største og mest vanskelige statsstøt-
tesager i Østtyskland (sag C 41/99). I marts 1996 godkendte Kommissionen støtte til Lintra holding-
selskab og otte datterselskaber. En plan om at privatisere gruppen mislykkedes derefter. Kommissionen
konkluderede derefter, at 623 mio. DEM i støtte alligevel var ydet i overensstemmelse med omstrukture-
ringsplanen for gruppen og var i overensstemmelse med Kommissionens beslutning om at godkende
støtten. Et beløb på 35 mio. DEM blev imidlertid fejlanvendt og skal kræves tilbagebetalt af støttemod-
tageren, Lintra Holding Companies, og datterselskaberne. Statsstøtte til en række af Lintras
datterselskaber undersøges i særskilte procedurer.

Den 30. oktober traf Kommissionen i sag C 62/2000 efter en omfattende undersøgelse, som startede i
juni 2000, en endelig negativ beslutning om støtte til den tyske porcelænsproducent Graf von Henneberg
GmbH i Thüringen. Kommissionen krævede tilbagebetaling af ca. 71,3 mio. EUR (139,4 mio. DEM),
som betragtes som uforenelig og ulovlig støtte. I overensstemmelse med sin praksis besluttede
Kommissionen, at Graf von Henneberg i sin nuværende form sammen med forgængeren var ansvarlig
for, at al ulovlig støtte blev tilbagebetalt.

B — Ny lovgivning og nye meddelelser vedtaget eller foreslået 
af Kommissionen

1. Kommissionens meddelelse til medlemsstaterne om ændring af 
meddelelse i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 1, om 
anvendelse af traktatens artikel 92 og 93 på kortfristet 
eksportkreditforsikring (EØS-relevant tekst) EFT C 217, 2.8.2001, s. 2

2. Fællesskabets retningslinjer om statsstøtte til miljøbeskyttelse EFT C 37, 3.2.2001, s. 3

3. Afgørelse truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden nr. 152/01/KOL 
den 23. maj 2001 om ændring af retningslinjerne for anvendelsen af 
EØS-statsstøtte, for så vidt angår støtte til miljøbeskyttelse, og om 
28. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for 
statsstøtte EFT L 237, 6.9.2001, s. 16

4. Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne — 
multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store 
investeringsprojekter EFT C 368, 22.12.2001, s. 10

5. Meddelelse fra Kommissionen om statsstøtte og risikovillig kapital EFT C 235, 21.8.2001, s. 3

6. Meddelelse fra Kommissionen — EF-rammebestemmelser for 
statsstøtte til reklame for produkter opført i EF-traktatens bilag I og 
visse produkter uden for bilag I EFT C 252, 12.9.2001, s. 5

7. Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på 
public service-radio- og tv-virksomhed; meddelelsen indeholder de 
principper, der skal følges af Kommissionen i medfør af EF-
traktatens artikel 87 og 86, stk. 2, med hensyn til statslig 
finansiering af public service-radio- og tv-virksomhed; det vil 
bidrage til at gøre Kommissionens politik på dette område så 
gennemsigtig som muligt EFT C 320, 15.11.2001, s. 5

8. Kommissionens meddelelse om analysemetode for statsstøtte i 
forbindelse med strandede omkostninger

Godkendt af Kommissionen den 
26.7.2001

9. Retningslinjer for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur EFT C 19, 20.1.2001, s. 7
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C — Statsstøtte i andre sektorer end landbrugs-, fiskeri- og kulsektoren

1. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet uden 
at have indledt undersøgelsesproceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
eller efter artikel 6, stk. 5, i beslutning nr. 2496/96/EKSF

Østrig

Belgien

N 235/1999 31.1.2001 Skatteforhøjelser i relation til fritagelse for 
spildevandsrensning, fritagelse for fjernelse af 
tryksværtereststof, grøn nulafgift for el og fritagelse for 
affaldsforbrændingsanlæg

EFT C 318 af 13.11.2001

N 589/2000 13.2.2001 Miljøstøtte til udbedring af tidligere miljøskader til Vereinigte 
Chemische Fabriken (VCF)

EFT C 330 af 24.11.2001

N 811/2000 27.4.2001 FoU-program Kärnten EFT C 199 af 14.7.2001

N 43/2001 11.6.2001 Turisme 2001 EFT C 234 af 18.8.2001

N 645/2000 20.6.2001 Tilskud til biomasse (Vorarlberg) EFT C 234 af 18.8.2001

N 257/2001 20.6.2001 Støtte til Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG — EKSF-stål EFT C 226 af 11.8.2001

N 77/2000 3.7.2001 Miljøstøtte til Voest Alpine Stahl Donawitz GmbH EFT C 318 af 13.11.2001

N 811/1999 9.7.2001 Garantiordninger – Carinthia EFT C 268 af 22.9.2001

N 221/2000 18.7.2001 Miljøstøtte til Glanzstoff — Deponie Nord

N 212/2001 13.9.2001 Topturismeprogram

N 258/2001 2.10.2001 Miljøstøtte til Voest-Alpine Stahl Linz GmbH EFT C 333 af 28.11.2001

N 530/2001 6.11.2001 Østrigs rammebestemmelser for miljøstøtte 2001 EFT C 358 af 15.12.2001

N 688b/2000 7.11.2001 Ændring af WiBAG’s retningslinjer for tildeling af støtte, der 
ikke skal tilbagebetales — forskning og udvikling

EFT C 38 af 12.2.2002

N 688e/2000 7.11.2001 Ændring af WiBAG’s retningslinjer for tildeling af støtte, der 
ikke skal tilbagebetales — forbedring af SMV’ers økonomiske 
struktur i Burgenland

EFT C 38 af 12.2.2002

N 688c/2000 7.11.2001 Ændring af WiBAG’s retningslinjer for tildeling af støtte, der 
ikke skal tilbagebetales — miljø og økologi

EFT C 38 af 12.2.2002

N 688f/2000 7.11.2001 Ændring af WiBAG’s retningslinjer for tildeling af støtte, der 
ikke skal tilbagebetales — infrastruktur

EFT C 38 af 12.2.2002

N 688a/2000 7.11.2001 Ændring af WiBAG’s retningslinjer for tildeling af støtte, der 
ikke skal tilbagebetales — fremme af økonomisk udvikling

EFT C 38 af 12.2.2002

N 688d/2000 7.11.2001 Ændring af WiBAG’s retningslinjer for tildeling af støtte, der 
ikke skal tilbagebetales — internationalisering

EFT C 38 af 12.2.2002

N 298/2000 28.3.2001 Dekret om finansiering af FoU EFT C 199 af 14.7.2001

N 87/2001 6.6.2001 Dekret om fremme af udøvelse af selvstændig virksomhed ved 
hjælp af statstilskud

EFT C 268 af 22.9.2001

NN 92/2000 6.6.2001 Støtteordning for kollektive uddannelsesforanstaltninger EFT C 226 af 11.8.2001

N 779/2000 20.6.2001 Miljøstøtte til Sidmar, EKSF-stål EFT C 234 af 18.8.2001

N 37/2001 17.7.2001 Bekendtgørelse om fremme og finansiering af videnskabelig 
forskning og teknisk innovation

EFT C 318 af 13.11.2001

N 360/2001 18.7.2001 FoU-støtte til Sidmar NV, EKSF-stål

N 550/2000 25.7.2001 Grønne elektricitetscertifikater EFT C 330 af 24.11.2001

N 531/2001 28.9.2001 RETECH Udvidelse af støtteordningen til mål 2-regionen 
»Meuse-Vesdre«

N 469/2001 6.11.2001 Forslag til dekret om støtte til fremme af ansættelse af 
arbejdsløse hos det offentlige

N 544/2001 20.12.2001 Ford Genk — uddannelsesstøtte

N 521/2001 21.12.2001 Ændring af støtteordning for investeringer EFT C 32 af 5.2.2002
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Danmark

Finland

Frankrig

N 736/2000 29.1.2001 Vækstfond EFT C 117 af 21.4.2001

N 121/2000 28.3.2001 Afgifter på pelsskind EFT C 185 af 30.6.2001

N 149/2001 18.4.2001 Differentierede punktafgifter på benzin EFT C 263 af 19.9.2001

N 822/2000 2.5.2001 Kontrakter på turistområdet EFT C 199 af 14.7.2001

N 802/2000 8.5.2001 Mikroelektronik Center (MIC) EFT C 199 af 14.7.2001

N 840a/2000 6.6.2001 Foranstaltninger til fordel for store energiforbrugere EFT C 358 af 15.12.2001

N 278/2001 20.6.2001 Elreform — nyt RE-baseret kraftanlæg EFT C 263 af 19.9.2001

N 486/2001 13.11.2001 Filmfond (fond for risikovillig kapital til filmproduktion) 

N 104/2001 1.6.2001 Ændring af lov om regionalt transporttilskud EFT C 199 af 14.7.2001

N 643/2000 11.6.2001 Fremskyndet afskrivning i visse regioner 2001-03 EFT C 263 af 19.9.2001

N 465/2000 3.7.2001 Iværksætterlån EFT C 328 af 23.11.2001

NN 134/2001 13.11.2001 Uddannelsesstøtte til Ålandsøerne

N 777/2001 20.12.2001 Statsstøtteordning til biografer i Finland

N 324/2000 3.1.2001 La Réunion 2000-06 — energiforvaltning og udvikling af 
vedvarende energikilder

EFT C 160 af 2.6.2001

N 311/2000 3.1.2001 La Réunion 2000-06 — industriinvesteringer EFT C 160 af 2.6.2001

N 325/2000 10.1.2001 La Réunion 2000-06 — miljøvenlig affaldsbehandling EFT C 160 af 2.6.2001

N 147a/2000 31.1.2001 Rammelov for de oversøiske områder EFT C 244 af 1.9.2001

N 320/2000 5.2.2001 La Réunion 2000-06 — fremme af virksomheders kompetence EFT C 263 af 19.9.2001

N 326/2000 5.2.2001 La Réunion 2000-06 — foranstaltninger for at bryde den 
økonomiske isolation

EFT C 263 af 19.9.2001

N 837/2000 13.2.2001 Medea+ EFT C 117 af 21.4.2001

N 697/2000 27.2.2001 Støtte til anlæg af private anløbsbroer (Martinique) EFT C 160 af 2.6.2001

N 464/2000 12.3.2001 Guyana 2000-06 — Støtte til fragtomkostninger EFT C 160 af 2.6.2001

N 377/2000 15.3.2001 Martinique 2000-06 — platforme for lokale initiativer EFT C 160 af 2.6.2001

N 316a/2000 25.4.2001 Anmeldelse af støtteordninger i regionens DOCUP EFT C 185 af 30.6.2001

N 449/2000 8.5.2001 Rammeordning for finansieringsteknik EFT C 199 af 14.7.2001

N 447/2000 23.5.2001 Rammeordning — lån til fremme af virksomheder EFT C 234 af 18.8.2001

N 66/2001 1.6.2001 La Réunion — FISAC — FLACR EFT C 199 af 14.7.2001

N 376/2000 14.6.2001 Martinique 2000-06 — regional garantifond EFT C 330 af 24.11.2001

N 378/2000 28.6.2001 Martinique 2000-06 — rentegodtgørelse EFT C 244 af 1.9.2001

N 298/2001 3.7.2001 Afgiftsfritagelse for lægemidler til sjældne sygdomme 

N 322/2000 17.7.2001 La Réunion 2000-06 — støtte til investeringer i informations- 
og kommunikationssektoren

EFT C 263 af 19.9.2001

N 321/2000 19.7.2001 La Réunion 2000-06 — laboratorier og centre for overførsel af 
teknologi

EFT C 333 af 28.11.2001

N 115/2001 24.7.2001 Luft — faste kilder EFT C 318 af 13.11.2001

N 434/2001 25.7.2001 Støtte til Atmel Rousset SA

N 448/2000 25.7.2001 Rammeordning — midler til anlægsinvesteringer EFT C 318 af 13.11.2001

N 323/2000 31.7.2001 Støtte til produktion af nye goder og tjenester inden for 
informations- og kommunikationssektoren

EFT C 244 af 1.9.2001

N 319/2001 11.10.2001 Guadeloupe 2000-06 — støtte til fragtomkostninger EFT C 358 af 15.12.2001

N 393a/2001 11.10.2001 Udvidelse af midlertidig ordning for ofre for naturkatastrofer og 
olieforurening — Bretagne og Picardie

EFT C 342 af 5.12.2001

N 77b/2001 6.11.2001 Guadeloupe 2000-06 — iværksætterstøtte EFT C 24 af 26.1.2002

N 77a/2001 27.11.2001 Guadeloupe 2000-06 — beskæftigelsesstøtte EFT C 30 af 2.2.2002
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N 672/2000 28.11.2001 Skattebestemmelser for oversøiske investeringer EFT C 30 af 2.2.2002

N 354/2001 20.12.2001 Fideme

N 133/2000 10.1.2001 Fremme af uddannelsesforanstaltninger i erhvervslivet 
(Bremen)

EFT C 117 af 21.4.2001

N 707/2000 17.1.2001 Innovationsfond for Innovations- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH Sachsen-Anhalt

EFT C 149 af 19.5.2001

N 420/2000 17.1.2001 Delstaten Berlin — ESF 2000-06 — beskæftigelsesstøtte til 
arbejdstagere uden kvalifikationer i henhold til artikel 18, stk. 4, 
i BSHG

EFT C 149 af 19.5.2001

N 405b/2000 17.1.2001 Foranstaltninger med henblik på ansættelse af arbejdsløse EFT C 149 af 19.5.2001

N 405a/2000 17.1.2001 Rammebestemmelser om iværksætterstøtte til tidligere 
arbejdsløse

EFT C 149 af 19.5.2001

N 405c/2000 17.1.2001 Regionale programmer med henblik på ansættelse af 
arbejdsløse

EFT C 149 af 19.5.2001

N 642/2000 22.1.2001 Rentegodtgørelse til SMV (Saarland) EFT C 117 af 21.4.2001

N 370/2000 22.1.2001 Regionalstøtte til SMV (Saarland) EFT C 160 af 2.6.2001

N 796/2000 25.1.2001 Retningslinjer om garanti i forbindelse med kapitalinteresser 
(Sachsen-Anhalt)

EFT C 179 af 25.6.2001

N 427/2000 29.1.2001 Delstaten Berlin — ESF 2000-06 — program »integration 
gennem arbejdet« med uddannelsesforanstaltninger (artikel 19, 
stk. 1, i BSHG)

EFT C 94 af 24.3.2001

N 421/2000 29.1.2001 Delstaten Berlin — ESF 2000-06 — uddannelses- og 
beskæftigelsesstøtte til arbejdsløse (løntilskud — artikel 18, 
stk. 4, i BSHG)

EFT C 94 af 24.3.2001

N 718/2000 29.1.2001 Foranstaltninger i Bonn-regionen — rentegodtgørelse ved 
jobskabelsesinvesteringer i SMV

EFT C 117 af 21.4.2001

N 634/2000 5.2.2001 Regionalt program for fremme af jobformidling EFT C 149 af 19.5.2001

N 523/2000 5.2.2001 Program i delstaten Brandenburg til fremme af beskæftigelse 
for enlige forældre

EFT C 149 af 19.5.2001

N 680/2000 27.2.2001 Tilskud til biomasseprojekter i landområder (Schleswig-
Holstein)

EFT C 117 af 21.4.2001

N 551/2000 28.2.2001 Risikovillig kapital til små teknologivirksomheder EFT C 117 af 21.4.2001

N 671/1999 28.2.2001 Ændringer i investeringspræmier EFT C 166 af 9.6.2001

N 744/2000 7.3.2001 Foranstaltning til fordel for SMV (Saarland) EFT C 160 af 2.6.2001

N 476/2000 7.3.2001 Rationel udnyttelse af energi og vedvarende energikilder EFT C 149 af 19.5.2001

N 653/2000 13.3.2001 Salg af fast ejendom i Rostock til SIXT

N 521/2000 15.3.2001 Vindenergi (Bremen) EFT C 160 af 2.6.2001

N 212/2000 15.3.2001 Program i delstaten Brandenburg om sikkerhed på 
arbejdspladsen

EFT C 149 af 19.5.2001

N 604/2000 20.3.2001 Tilskud til FoU og overførsel af teknologi (Schleswig-Holstein) EFT C 160 af 2.6.2001

N 635/2000 21.3.2001 Støtte til turisme i støtteberettigede områder i Saarland EFT C 149 af 19.5.2001

N 784/2000 28.3.2001 Mikroelektronik FoU-program EFT C 185 af 30.6.2001

N 701/2000 28.3.2001 Støtte til virksomheden Wernal Aluminium Technik GmbH 
(Neumünster)

EFT C 330 af 24.11.2001

N 124/2001 11.4.2001 Højteknologi (Bayern) EFT C 185 af 30.6.2001

N 694/2000 25.4.2001 Sundhedsforskning EFT C 185 af 30.6.2001

N 783/2000 8.5.2001 Statsstøtte til Wacker Chemie GmbH, Werk Nünchritz EFT C 211 af 28.7.2001

N 793/2000 16.5.2001 Støtte til FoU (Niedersachsen) EFT C 226 af 11.8.2001

NN 94/2000 23.5.2001 Futour 2000 EFT C 219 af 4.8.2001

N 767/1999 30.5.2001 29. rammeplan under »Gemeinschaftsaufgabe« EFT C 38 af 12.2.2002

N 438/A/2000 1.6.2001 Regionalt program i Nordrhein-Westfalen EFT C 318 af 13.11.2001

N 340/B/2000 1.6.2001 Iværksætterstøtte EFT C 263 af 19.9.2001

N 819/2000 6.6.2001 FoU-støtteordning inden for det biologiske område EFT C 263 af 19.9.2001

N 289/2001 14.6.2001 Bioteknologi og genteknologi EFT C 268 af 22.9.2001
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N 118/2001 20.6.2001 FoU-støtte til Stahlwerke Bremen GmbH, EKSF-stål EFT C 244 af 1.9.2001

N 808/2000 20.6.2001 Statsstøtte til Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG EFT C 263 af 19.9.2001

N 303/2001 3.7.2001 Nye mikrokomponenter til nye systemer EFT C 268 af 22.9.2001

N 302/2001 3.7.2001 Integreret chipsystem EFT C 268 af 22.9.2001

N 813/2000 3.7.2001 Statsstøtte til Kronoply som led i de multisektorale 
rammebestemmelser

EFT C 226 af 11.8.2001

N 271/2000 3.7.2001 Lavenergihus EFT C 24 af 26.1.2002

N 427/1999 3.7.2001 Garantiordning (Hessen) EFT C 268 af 22.9.2001

NN 100/1999 3.7.2001 Program i Mecklenburg-Vorpommern for klimabeskyttelse EFT C 263 af 19.9.2001

N 422/2000 5.7.2001 Beskæftigelsesstøtte til deltagere i program »501/301« EFT C 234 af 18.8.2001

N 800/2000 17.7.2001 Program i Mecklenburg-Vorpommern om vedvarende 
energikilder 

EFT C 330 af 24.11.2001

N 801/2000 18.7.2001 EUV-litografi EFT C 333 af 28.11.2001

N 184/2000 18.7.2001 Statsstøtte til Kartogroup Deutschland GmbH

NN 92/1999 18.7.2001 Støtteforanstaltninger til Zentrum Mikroelektronik GmbH EFT C 328 af 23.11.2001

N 440/2001 25.7.2001 Støtte til filmproduktion og audiovisuel produktion i de tyske 
delstater — Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

N 135/2001 25.7.2001 Garantier i reformlande EFT C 318 af 13.11.2001

NN 53/2001 25.7.2001 Bankgesellschaft Berlin AG — redningsstøtte

N 517/2000 25.7.2001 Støtte til Glunz AG EFT C 333 af 28.11.2001

N 138/2001 31.7.2001 Berlins garantiprogram for kriseramte virksomheder EFT C 263 af 19.9.2001

N 439/2001 19.9.2001 Støtte til film- og audiovisuel produktion i delstaterne (Bayern) 

N 387/2001 19.9.2001 Støtte til genanvendelse af spildolie

N 176/2001 19.9.2001 FoU-projekt »Integration af busteknologi i skibsbygning« 
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft & Co. KG

EFT C 24 af 26.1.2002

NN 89/2000 19.9.2001 Thüringens program for beskæftigelses- og 
uddannelsesprojekter til fordel for arbejdsløse, især 
langtidsarbejdsløse, ældre og handicappede

EFT C 342 af 5.12.2001

N 364/2001 2.10.2001 FoU-program »Forskning i byggeri og bæredygtig 
byudvikling«

N 612/2001 17.10.2001 Udvikling af skibsbyggeri i Indonesien

N 251/2001 25.10.2001 Program for støtte til forskning, udvikling og innovation af 
SMV’er i de nye delstater

EFT C 342 af 5.12.2001

N 228/2001 25.10.2001 Fremtidsfond Berlin EFT C 358 af 15.12.2001

N 814/2000 6.11.2001 Mecklenburg-Vorpommerns program til fremme af teknologi og 
innovation 

N 605/2001 7.11.2001 Program til fremme af vedvarende beskæftigelseskontrakter for 
arbejdsløse (Sachsen)

EFT C 347 af 8.12.2001

N 727/2001 28.11.2001 Støtte til filmproduktion i de tyske delstater — KFF eV

N 701/2001 28.11.2001 Støtte til film- og tv-produktion i de tyske delstater (Berlin-
Brandenburg)

N 693/2001 28.11.2001 Støtte til film- og tv-produktion (Hamburg)

NN 124/2000 28.11.2001 Støtte til Telux Spezialglas GmbH, Weisswasser (Telux)

N 618/2001 3.12.2001 Beskæftigelse af innovationsmedarbejdere i SMV (Berlin) EFT C 30 af 2.2.2002

N 767/2001 11.12.2001 Nordmedia Fonds GmbH — støtte til film- og audiovisuel 
produktion (Niedersachsen og Bremen)

N 256/2001 11.12.2001 Teknologi- og innovationsprogram (TIP) EFT C 32 af 5.2.2002

N 782/2001 20.12.2001 Støtte til film- og tv-produktion i tyske delstater 
(Baden-Württemberg) 

N 763/2001 20.12.2001 Redningsstøtte til Hermann Heye KG, Obernkirchen, 
Niedersachsen

N 288/2001 20.12.2001 Udvikling af et polymermateriale på grundlag af 
planteråmateriale

EFT C 32 af 5.2.2002

N 435/2001 27.12.2001 Sachsen-Anhalts program for teknologiorienterede 
virksomheder

EFT C 32 af 5.2.2002



STATSSTØTTE 301

KONK. BERETN. 2001

Grækenland

Irland

Italien

N 788/2000 28.3.2001 Støtte til skibsbygning 1999-2000 EFT C 172 af 16.6.2001

NN 90/2000 6.6.2001 Græsk gas (EPA) EFT C 333 af 28.11.2001

N 7/2001 18.7.2001 Statsstøtte til Ellinika Petrelea Ae EFT C 333 af 30.11.2001

NN 6/2001 25.7.2001 Investeringsstøtte til Ae Ellinika Solinourgeia EFT C 268 af 22.9.2001

N 372/2001 25.10.2001 Beskæftigelsesordning 2000-06 EFT C 30 af 2.2.2002

N 323/2001 11.12.2001 Støtte til investering i vedvarende energi

N 545/2001 21.12.2001 FoU-demonstrationsprojektprogram (PEPER) EFT C 38 af 12.2.2002

N 760/2000 21.12.2001 Program til fremme af FoU i nyligt etablerede virksomheder 
(PAVE-NE)

N 776/2001 28.12.2001 Internationalt samarbejde om industriel forskning og 
udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet

EFT C 32 af 5.2.2002

N 770/2000 17.4.2001 Støtte til maritim turisme EFT C 172 af 16.6.2001

N 209/2001 3.7.2001 Boligfinansieringslåneordning

N 551/2001 12.10.2001 Irlands støtteordning til fordel for maritim turisme EFT C 358 af 15.12.2001

N 6a/2001 30.10.2001 Electricity Supply Boards public service-forpligtelse med 
hensyn til el produceret på basis af tørv

N 710/2000 7.11.2001 Regional støtteordning i turistsektoren EFT C 32 af 5.2.2002

N 284a/2000 17.1.2001 Refinansiering ved budgetlov 8/2000 af beskæftigelsesstøtte 
i henhold til artikel 9 i regionallov nr. 27/91

EFT C 149 af 19.5.2001

N 816/1999 17.1.2001 Regionalprogram for forbedring af tjenestenet i industriområder 
i Sardinien

EFT C 149 af 19.5.2001

N 710/1999 17.1.2001 Positive foranstaltninger til fordel for kvindelige iværksættere EFT C 117 af 21.4.2001

N 284b/2000 5.2.2001 Refinansiering ved budgetlov 8/2000 af støtte til turisme 
i henhold artikel 16 i regionallov nr. 27/96

EFT C 149 af 19.5.2001

N 646a/2000 13.3.2001 Skattelettelser for investeringer i støtteberettiget område EFT C 149 af 19.5.2001

NN 13/2000 28.3.2001 Skattelettelser for alle virksomheder i ugunstigt stillede 
regioner og SMV uden for ugunstigt stillede regioner — 
artikel 8 i lov 266/97

EFT C 149 af 19.5.2001

N 799/2000 11.4.2001 Piemonte — uddannelse til fordel for arbejdsløse EFT C 199 af 14.7.2001

N 32/2000 11.4.2001 Teknologi til flash memory med høj integrationsgrad EFT C 199 af 14.7.2001

N 250/2001 11.6.2001 Regionen Sardinien — støtte til fordel for hotelindustrien EFT C 263 af 19.9.2001

N 668/2000 17.7.2001 Bolzano — ændring af lov nr. 15/72 om reform af 
boligpolitikken (fremme af grundkøb)

EFT C 330 af 24.11.2001

N 522/2000 31.7.2001 Støtte til forskning og teknologisk udvikling EFT C 263 af 19.9.2001

N 229/2001 7.8.2001 Støtte til Pompei Tech World SpA til forlystelsespark EFT C 330 af 24.11.2001

N 429/2001 17.10.2001 Støtte til virksomheder, der blev ramt af regnen i oktober 2000 
(Aosta-dalen)

N 308/2001 30.10.2001 Støtte til beskæftigelse af handicappede (Friuli-Venezia-Giulia)

N 746a/2000 6.11.2001 Støtte til SMV via Friula Lis SpA (Friuli-Venezia-Giula)

N 720/2000 7.11.2001 Ligurien — ændring af regionallov nr. 18/99 — støtte til 
alternative energikilder og energibesparelse

EFT C 30 af 2.2.2002

N 569/2001 13.11.2001 Regionen Sardinien — foranstaltninger til fordel for unge 
iværksættere (DDL 201/2001) — driftsstøtte

EFT C 30 af 2.2.2002

NN 77a/2001 13.11.2001 Regionen Sardinien — hastende beskæftigelsesforanstaltninger 
(regionallov nr. 28/1984)

EFT C 30 af 2.2.2002

N 400/2000 28.11.2001 Statsstøtte til Biomasse Italia SpA EFT C 38 af 12.2.2002

N 510/2001 20.12.2001 Investeringsstøtte til Tecnologie Diesel Italia SpA
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Luxembourg

Nederlandene

Portugal

Spanien

N 842/2000 17.10.2001 Økologisk præmie til fremme af elektricitet produceret på basis 
af vind-, vand-, solenergi og biomasse

N 244/2000 31.1.2001 Udviklingsstøtte til Sri Lanka — en opmudringsfartøj EFT C 149 af 19.5.2001

N 232/2000 31.1.2001 Udviklingsstøtte til Bangladesh — en bugserbådtug EFT C 149 af 19.5.2001

N 230/2000 31.1.2001 Udviklingsstøtte til Syrien — to bugserbåde EFT C 149 af 19.5.2001

N 827/2000 13.2.2001 Eureka-projektet Medea+ EFT C 117 af 21.4.2001

N 833/2000 27.2.2001 Teknologiudviklingsprojekter EFT C 160 af 2.6.2001

N 101/2000 28.2.2001 Berendsen Textiel Service BV og Cofiton BV EFT C 342 af 5.12.2001

N 91/2001 13.3.2001 Ændringer i samarbejdsordning om forskning og udvikling EFT C 160 af 2.6.2001

N 483/2000 28.3.2001 Statsstøtte til ingeniørkontor South Holland (IBZH)

N 627/2000 11.4.2001 Gratis afskrivning 2000-06 EFT C 185 af 30.6.2001

N 131/2001 3.5.2001 Stimulus

N 651/2000 3.7.2001 Højhastighedsteknik til eksperimenter og simulation EFT C 328 af 23.11.2001

N 271/2001 10.7.2001 Investeringspræmie Flevoland 2000 EFT C 263 af 19.9.2001

N 315/2001 18.7.2001 Udviklingsstøtte til Yemen EFT C 333 af 28.11.2001

N 314/2001 18.7.2001 Udviklingsstøtte til Vietnam EFT C 333 af 28.11.2001

N 220/2001 25.7.2001 FoU-støtte til Corus Technology BV — EKSF-stål EFT C 318 af 13.11.2001

N 597/1998 25.7.2001 Støtte til elmarkedet til strandede omkostninger EFT C 268 af 22.9.2001

N 533/2001 17.10.2001 FoU-støtte til Corus Technology BV — EKSF-stål EFT C 347 af 8.12.2001

N 433/2001 30.10.2001 Fluor — litografi

N 430/2001 30.10.2001 Extatic — litografi

N 168a/2001 28.11.2001 Ændringer i energiskat 2001 EFT C 30 af 2.2.2002

N 651/2001 11.12.2001 Fremme af bæredygtig opvarmning

N 719/2000 15.1.2001 Små iværksætterinitiativer (SIPIE) EFT C 149 af 19.5.2001

N 806/2000 29.1.2001 Foranstaltning 1.3 i det operationelle program vedrørende 
informationssamfundet

EFT C 149 af 19.5.2001

N 740/2000 29.1.2001 Videreførelse af kontrolperioden for Siderurgia Nacional

N 136/2001 11.4.2001 Støtte til fremme af handel i byområder EFT C 149 af 19.5.2001

N 563/2000 25.4.2001 Støtte til regionaludvikling i Azorerne EFT C 199 af 14.7.2001

N 223/2001 19.9.2001 Skattestøtteordning for områder i landets centrale dele EFT C 342 af 5.12.2001

N 613/2001 30.10.2001 Støtte til bilindustrien til Ford Electronica Visteon (Palmela-
Setubal) 

N 197/2001 28.11.2001 Ændring af støtteordning til fremme af regionale produkter EFT C 30 af 2.2.2002

N 537/2001 20.12.2001 Ændring af støtteordning for modernisering af virksomheder 
(SIRME)

EFT C 127 af 29.5.2002

N 666/2000 17.1.2001 Skibsbygning — udviklingsstøtte til fire bugserbåde til Algeriet EFT C 149 af 19.5.2001

N 664/2000 17.1.2001 Skibsbygning — udviklingsstøtte til syv bugserbåde til Algeriet EFT C 149 af 19.5.2001

N 791/2000 29.1.2001 Investeringsstøtte (Extremadura) EFT C 149 af 19.5.2001

N 706/2000 29.1.2001 Elektrificeringsplan (Valencia) EFT C 117 af 21.4.2001

N 507/2000 31.1.2001 Investerings- og beskæftigelsesstøtte i forbindelse med 
investeringer og SMV (Andalusia)

EFT C 263 af 19.9.2001

NN 66/1999 31.1.2001 Uddannelsesstøtte i Catalonien EFT C 117 af 21.4.2001

N 684/2000 5.2.2001 Støtte til innovation inden for virksomhedsledelse (La Rioja) EFT C 117 af 21.4.2001

N 624/2000 5.2.2001 Støtte til skabelse af varig beskæftigelse (La Rioja) EFT C 117 af 21.4.2001
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Det Forenede Kongerige

N 544/2000 6.2.2001 Garantiordning til fordel for SMV (Aragon) EFT C 117 af 21.4.2001

N 412b/2000 27.2.2001 Valencia — støtte til landbrugskooperativer EFT C 38 af 12.2.2002

N 75/2001 15.3.2001 Støtte til investeringer til aktiviteter uden for EF-traktatens 
bilag I (País Vasco)

EFT C 160 af 2.6.2001

N 757/2000 28.3.2001 Skibsbygning — ændring af støtteordning EFT C 172 af 16.6.2001

N 625/2000 28.3.2001 Støtte til samfundsøkonomiske foranstaltninger (La Rioja) EFT C 185 af 30.6.2001

N 750/2000 11.4.2001 Konsolidering af og forbedring af konkurrenceevnen i SMV EFT C 185 af 30.6.2001

N 127/2001 11.4.2001 Støtte til omstrukturering af SMV (Baskerlandet) EFT C 318 af 13.11.2001

N 101/2001 2.5.2001 Beskæftigelsesstøtte (Comunidad Valencian) EFT C 211 af 28.7.2001

N 847/2000 2.5.2001 Uddannelses- og beskæftigelsesforanstaltninger (La Rioja) EFT C 199 af 14.7.2001

N 683/2000 14.5.2001 Støtte til SMV til investeringer i industri- og servicesektoren 
(La Rioja)

EFT C 318 af 13.11.2001

N 182/2001 18.5.2001 Støtte til genskabelse af industri i støtteberettigede områder EFT C 199 af 14.7.2001

N 685/2000 18.5.2001 Støtte til finansiering af investeringer for at reformere SMV’ers 
handels- og servicestruktur (La Rioja)

EFT C 234 af 18.8.2001

N 187/2001 6.6.2001 Regionalstøtte til FoU (Andalucia) EFT C 318 af 13.11.2001

NN 78/2000 6.6.2001 Miljøstøtte til en række EKSF-virksomheder fra den baskiske 
regering

EFT C 211 af 28.7.2001

N 626/2000 14.6.2001 Støtte til beskæftigelse af handicappede (La Rioja) EFT C 263 af 19.9.2001

NN 14/2001 20.6.2001 Terra Mítica-park EFT C 300 af 26.10.2001

N 498/2000 20.6.2001 Rammeordning for regionalstøtte i Galicia (IGAPE) EFT C 30 af 2.2.2002

N 588/2000 25.6.2001 Program for kvalitetsudvikling (La Rioja) EFT C 263 af 19.9.2001

N 792/2000 3.7.2001 Regional støtte til investeringer (Extremadura) EFT C 263 af 19.9.2001

N 686/2000 17.7.2001 Fremme af SMV (La Rioja) EFT C 318 af 13.11.2001

N 723/2000 19.7.2001 Støtte til fremme af kvalitet, design, forskning og innovation og 
fremme af konkurrenceevnen

EFT C 318 af 13.11.2001

N 448/2001 2.8.2001 Ændring af ordning N 75/2000 om regional investeringsstøtte 
(Asturias)

EFT C 263 af 19.9.2001

N 834/2000 6.9.2001 Ordning for beskæftigelsesstøtte i erhvervsdrivende foreninger i 
regionen Extremadura

EFT C 333 af 28.11.2001

N 795/2000 6.9.2001 Beskæftigelsesstøtte i Extremadura EFT C 328 af 23.11.2001

N 32/2001 14.9.2001 Regional støtte til fremme og udvikling af landområder (Erein-
programmet)

EFT C 333 af 28.11.2001

N 295/2001 19.9.2001 Støtte til GE Plastics SL

N 836/2000 2.10.2001 Regional støtteordning vedrørende oprettelse af arbejdspladser i 
erhvervsdrivende foreninger

EFT C 30 af 2.2.2002

N 601/2001 17.10.2001 Ændring af støtte N 676/2000 — gasfremstillingsplan i små og 
mellemstore byer (Valencia)

N 460/2001 20.11.2001 Solcelleenergi

N 459/2001 20.11.2001 Støtte til udnyttelse af solenergi

N 476/2001 27.11.2001 Støtte til alternativ udvikling i kulmineområder EFT C 30 af 2.2.2002

N 585/2001 28.11.2001 Støtte til elektrificering i landdistrikter (Murcia)

N 347/2001 28.11.2001 Støtte til aftaler med ubestemt varighed

N 630/2001 11.12.2001 Støtte til kapitalisering af teknologivirksomheder EFT C 32 af 5.2.2002

N 698/2001 20.12.2001 Støtte til audiovisuel produktion (Extremadura)

N 749/2000 5.2.2001 Foranstaltninger til fordel for SMV EFT C 117 af 21.4.2001

NN 130/2000 17.1.2001 Skibsbygning — social støtte i forbindelse med delvis lukning 
af Harland & Woolf

EFT C 117 af 21.4.2001

N 747a/1999 28.2.2001 Støtte til fornyelse af partnerskab (nr. 1) — støtte til spekulativ 
udvikling

EFT C 160 af 2.6.2001
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2. Sager, hvori Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har 
konstateret, at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, 
eller artikel 1, stk. 2, i beslutning nr. 2496/96/EKSF

Østrig

Belgien

Danmark

Frankrig

N 747b/1999 28.2.2001 Støtte til fornyelse af partnerskab (nr. 2) — støtte til 
»skræddersyet markedsudvikling«

EFT C 160 af 2.6.2001

N 197/2000 28.3.2001 Klimaændringsafgift — EKSF-stål EFT C 191 af 7.7.2001

N 123/2000 28.3.2001 Klimaændringsafgift

N 731/2000 25.4.2001 Regional selektiv støtte EFT C 211 af 28.7.2001

N 606/2000 14.6.2001 Highlands & Islands Enterprise-ordning for initialinvesteringer 
og jobskabelse

EFT C 226 af 11.8.2001

N 152/2001 18.7.2001 Uddannelsesstøtte til MG-Rover EFT C 333 af 28.11.2001

N 660a/2000 18.7.2001 Fritagelse for klimaændringsafgift for gas i Nordirland 
(industri- og servicesektoren)

EFT C 263 af 19.9.2001

N 210/2001 24.7.2001 Viridian-vækstfondens investeringer i mellemstore 
virksomheder

EFT C 263 af 19.9.2001

N 82/2001 25.7.2001 English Cities Fund EFT C 263 af 19.9.2001

N 734/2000 31.7.2001 South Yorkshires ordning for produktive investeringer EFT C 263 af 19.9.2001

N 385/2001 6.9.2001 Highlands & Islands Enterprises FoU-innovationsprogram 
for SMV

N 527/2001 13.9.2001 Highlands & Islands Enterprise-ordning for initialinvesteringer 
og jobskabelse

N 120/2001 30.10.2001 Trent 600- og Trent 900-projekter

N 497/2001 13.11.2001 Støtte til boligejerprogram EFT C 32 af 5.2.2002

N 416/2001 28.11.2001 Ordning om handel med emissionsrettigheder

N 504/2000 28.11.2001 Fornyelig forpligtelse og kapitaltilskud til vedvarende 
teknologier

EFT C 30 af 2.2.2002

N 722/2000 20.12.2001 Iværksætterfond for minedriftsområder

N 718a/2001 28.12.2001 Buying-time Assistance (Nordirland)

N 481/2001 28.12.2001 Nordirlands FoU-fond EFT C 38 af 12.2.2002

N 645/2000 20.6.2001 Tilskud til biomasse (Vorarlberg)

N 34/1999 25.7.2001 Erstatning for strandede omkostninger

N 232/2001 3.7.2001 Nedsættelse af arbejdsgiverbidrag i tilfælde af en arbejdsuge på 
38 timer og i tilfælde af nedsat arbejdstid

EFT C 268 af 22.9.2001

N 415a/2001 28.11.2001 Udkast til bekendtgørelse om fremme af grøn el — ordning med 
grønne certifikater

EFT C 30 af 2.2.2002

N 126/2001 3.7.2001 Regionale vækstmiljøer EFT C 328 af 23.11.2001

N 236/2001 25.7.2001 Jobrotation EFT C 268 af 22.9.2001

N 246/2001 19.9.2001 Tilskud til virksomheder, der arbejder med miljøcertifikater

N 118/2000 25.4.2001 Støtte til professionelle sportsklubber EFT C 333 af 28.11.2001
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Tyskland

Italien

Nederlandene

Spanien

Det Forenede Kongerige

3. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, over for hele støtten eller en del deraf

Belgien

N 707/2000 17.1.2001 Innovationsfond (Innovations- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH Sachsen-Anhalt)

EFT C 149 af 19.5.2001

N 694/2000 25.4.2001 Forskning inden for sundhedssektoren EFT C 185 af 30.6.2001

N 804/2000 20.6.2001 Delstaten Berlins salg af erhvervsaktier i GSG

NN 137/2001 11.12.2001 Reserver til bortskaffelse og lukning af atomkraftværker

N 730/2000 31.1.2001 Valle d’Aosta-regionen — Finaostas overtagelse af Newcogen 
SpA og Newcodist SpA

EFT C 117 af 21.4.2001

N 434/2000 31.1.2001 Cogne acciai — FoU i EKSF-sektoren EFT C 133 af 5.5.2001

N 674/2001 13.11.2001 Foranstaltninger for at regulere den sorte økonomi EFT C 30 af 2.2.2002

N 484/2000 31.1.2001 Videreførelse af ordning nr. 382/97 om indsamling og 
forarbejdning af PVC

EFT C 358 af 15.12.2001

NN 87/2000 20.6.2001 Affaldsbortskaffelsesordning for papir og pap

N 698/2000 2.10.2001 Energibesparelser for lavindkomstfamilier

N 358/2001 13.11.2001 Forbedring af normer for jorddyrkning

NN 30b/2000 28.11.2001 Nulafgift for grøn el EFT C 30 af 2.2.2002

N 678/2001 28.11.2001 Miljøbeskyttelse EFT C 30 af 2.2.2002

N 239/2001 11.12.2001 Forordning om fritagelse for energiafgifter for 
affaldsbehandlingsanlæg

EFT C 32 af 5.2.2002

NN 49/1999 25.7.2001 Ordning om omkostninger i forbindelse med overgang til 
konkurrence

EFT C 268 af 22.9.2001

N 797/2000 13.3.2001 Øget kapitaltilskud til energibesparende investeringer EFT C 160 af 2.6.2001

N 546b/2000 13.3.2001 Partnerskabsstøtte til fornyelse (nr. 5) — fornyelse på EU-
plan/frivilligt plan

EFT C 199 af 14.7.2001

N 546a/2000 28.3.2001 Partnerskabsstøtte til fornyelse (nr. 4) — støtte til 
miljøfornyelse

EFT C 263 af 19.9.2001

N 123/2000 28.3.2001 Klimaændringsafgift

N 140/2001 5.7.2001 FoU til alternative og varige energikilder EFT C 328 af 23.11.2001

NN 73/2000
(C 36/2001)

6.6.2001 Støtte til Verlipack EFT C 313 af 8.11.2001

N 816/2000 18.7.2001 Fremme af innovation gennem samarbejde

NN 76/2001
(C 74/2001)

17.10.2001 Socialfond for diamantforarbejdningsindustrien EFT C 363 af 19.12.2001
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Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Irland

NN 98/2000
(C 55/2001)

11.7.2001 Ålandsøerne — »Captive insurance« EFT C 309 af 6.11.2001

NN 41/2000
(C 46/2001)

11.7.2001 Finansforvaltningscentraler

NN 39/2000
(C 45/2001)

11.7.2001 Hovedkvarter og logistikcenter

NN 23/2001
(C 79/2001)

30.10.2001 Fritagelse for punktafgift for aluminiumoxidproduktion i 
Gardanne

EFT C 30 af 2.2.2002

N 702/2000
(C 23/2001)

11.4.2001 Investeringsstøtte til Flender Werft Lübeck EFT C 191 af 7.7.2001

NN 156/1999
(C 31/2001)

23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH EFT C 211 af 28.7.2001

N 595/2000
(C 33/2001)

6.6.2001 Salg af Gröditzer Stahlwerke EFT C 199 af 14.7.2001

NN 28/2001
(C 43/2001)

20.6.2001 Økonomisk støtte fra BVS til Chemische Werke Piesteritz 
GmbH

EFT C 226 af 11.8.2001

NN 23/2000
(C 41/2001)

20.6.2001 Støtte til Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG (KNT) 
Wismar

EFT C 219 af 4.8.2001

NN 147/1998 3.7.2001 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

NN 42/2000
(C 47/2001)

11.7.2001 Kontrol- og koordinationscentre for udenlandske selskaber

N 226/2001
(C 61/2001)

20.12.2001 Daimler/Kölleda EFT C 263 af 19.9.2001

NN 45/2001 25.7.2001 Industriepark Wörth EFT C 280 af 4.10.2001

NN 8/2000
(C 62/2001)

25.7.2001 Statsstøtte til Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung 
(Sachsen)

EFT C 310 af 7.11.2001

NN 3/2000 19.9.2001 HIG Hoch- und Ingenieurbau GmbH (Gera)

NN 2/2000
(C 66/2001)

19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (Grossenstein) EFT C 330 af 24.11.2001

N 361/2001
(C 72/2001)

2.10.2001 Støtte til Hamburger AG EFT C 342 af 5.12.2001

NN 6/2000 30.10.2001 Støtte til Eisenguss Torgelow GmbH — EGT (Mecklenburg-
Vorpommern)

N 334/2001
(C 86/2001)

28.11.2001 Statsstøtte til Infineon EFT C 368 af 22.12.2001

N 49/2001 11.12.2001 Delstaten Sachsens program til fordel for små og mellemstore 
virksomheder

NN 55/2001 20.12.2001 Fremme af handel med og eksport af produkter fra 
Mecklenburg-Vorpommern; misbrug af »de minimis«-reglerne

NN 7/2000 20.12.2001 Støtte til Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinenbau GmbH 
(Sachsen)

N 201/2001 18.7.2001 Støtte til G. Polychronos Spinning Mills SA

NN 55/2000
(C 54/2001)

11.7.2001 Udenlandsk indkomst

NN 22/2001
(C 78/2001)

30.10.2001 Fritagelse for punktafgifter for produktion af aluminiumoxid i 
Shannon

EFT C 30 af 2.2.2002
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Italien

Luxembourg

Nederlandene

Portugal

Spanien

NN 110/2000
(C 8/2001)

31.1.2001 Støtte til Pertusola Sud SpA EFT C 149 af 19.5.2001

N 613/2000
(C 10/2001)

13.2.2001 FoU-støtte til Lucchini SpA — EKSF-stål EFT C 166 af 9.6.2001

NN 26/2001
(C 80/2001)

30.10.2001 Fritagelse for punktafgifter for produktion af aluminiumoxid i 
Sardinien

EFT C 30 af 2.2.2002

N 441/2001
(C 92/2001)

20.12.2001 Iveco Foggia EFT C 53 af 28.2.2002

NN 47/2000
(C 50/2001)

11.7.2001 Finansieringsselskaber

NN 46/2000
(C 49/2001)

11.7.2001 Koordinationscentre

N 194/2000
(C 6/2001)

31.1.2001 Udviklingsbistand Djibouti — en slæbebåd EFT C 172 af 16.6.2001

N 629/2000
(C 11/2001)

28.2.2001 Videreførelse af bortskaffelsesordning for udrangerede 
køretøjer

EFT C 111 af 12.4.2001

NN 48/2000
(C 51/2001)

11.7.2001 Internationale finansieringsaktiviteter

NN 57/2001
(C 64/2001)

25.7.2001 Omstrukturering og privatisering af Koninklijke Schelde Groep EFT C 254 af 13.9.2001

NN 133b/2001 13.11.2001 Støtte inden for den audiovisuelle sektor til finansiering af det 
statsejede portugisiske fjernsyn (RTP)

NN 85b/2001 13.11.2001 Støtte inden for den audiovisuelle sektor til finansiering af det 
statsejede portugisiske fjernsyn (RTP)

NN 94b/1999 13.11.2001 Støtte inden for den audiovisuelle sektor til finansiering af det 
statsejede portugisiske fjernsyn (RTP)

N 84/2001
(C 35/2001)

6.6.2001 Opførelse af kraftværk til kombineret drift og et 
gasfordampningsanlæg i Bilbao

EFT C 231 af 17.8.2001

N 838/2000
(C 34/2001)

6.6.2001 Ford Almussafes EFT C 219 af 4.8.2001

NN 14/2001
(C 42/2001)

20.6.2001 Terra Mítica-parken EFT C 300 af 26.10.2001

N 11/2001
(C 39/2001)

20.6.2001 Støtte til omstrukturering af Minas Rio Tinto-sal EFT C 367 af 21.12.2001

N 850/2000 20.6.2001 Støtte til forskning og udvikling af Zamudio-anlægget 
(Baskerlandet)

NN 43/2000
(C 48/2001)

11.7.2001 Koordinationscentre (Baskerlandet)

NN 80/2001
(C 71/2001)

19.9.2001 Støtte til Grup de Empresas Alvarez (GEA) (Vigo, Galicia) EFT C 336 af 30.11.2001

NN 65/2001
(C 70/2001)

19.9.2001 Mulig statsstøtte til Hilados y Tejidos Puignero SA EFT C 339 af 1.12.2001

NN 41/2001
(C 69/2001)

19.9.2001 Støtte til Porcelanas Principado EFT C 336 af 30.11.2001

N 839/2000
(C 82/2001)

13.11.2001 Renault Valladolid EFT C 33 af 6.2.2002
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Det Forenede Kongerige

4. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter artikel 6, stk. 5,
i beslutning nr. 2496/96/EKSF over for hele støtten eller en del deraf

Belgien

Tyskland

Spanien

Det Forenede Kongerige

5. Sager, hvori Kommissionen har udvidet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, over for hele støtten eller en del deraf

Tyskland

Spanien

N 123/2000
(C 18/2001)

28.3.2001 Klimaændringsafgift EFT C 185 af 30.6.2001

NN 52/2000
(C 53/2001)

11.7.2001 Gibraltar — skattefritagelse for offshoreselskaber EFT C 26 af 30.1.2002

NN 51/2000
(C 52/2001)

11.7.2001 Gibraltar — skattelettede offshoreselskaber EFT C 26 af 30.1.2002

N 779/2000
(C 37/2001)

20.6.2001 Miljøstøtte til Sidmar, EKSF-stål EFT C 234 af 18.8.2001

N 665/2000
(C 12/2001)

28.2.2001 FoU-støtte til EKO-Stahl GmbH EFT C 166 af 9.6.2001

N 595/2000 6.6.2001 Salg af Gröditzer Stahlwerke

N 94/2001 20.6.2001 FoU-støtte til Stahlwerke Bremen GmbH, EKSF-stål

NN 77/2000
(C 20/2001)

28.3.2001 FoU-støtte til en række EKSF-virksomheder fra den baskiske 
regering

EFT C 185 af 30.6.2001

NN 71/2001
(C 95/2001)

20.12.2001 Påstand om støtte til Siderurgica Anon EFT C 33 af 6.2.2002

N 197/2000
(C 19/2001)

28.3.2001 Klimaændringsafgift — EKSF-stål EFT C 191 af 7.7.2001

C 28/2000 17.1.2001 Støtte til Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex) EFT C 87 af 17.3.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EFT C 211 af 28.7.2001

C 31/2000 17.10.2001 Støtte til Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg 
(Sachsen-Anhalt)

EFT C 32 af 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen) EFT C 26 af 30.1.2002

C 15/2001 20.12.2001 Støtte til Ambau GmbH

C 40/2000 28.11.2001 Støtte til skibsbygning — yderligere omstrukturering af 
offentlige værfter i Spanien

EFT C 21 af 24.1.2002
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6. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Tyskland

Portugal

Spanien

7. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
med en endelig positiv beslutning

Finland

Frankrig

Tyskland

C 28/2000 17.1.2001 Støtte til Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex)

NN 9/2000 28.2.2001 Støtte til Jahnke Stahlbau EFT C 160 af 2.6.2001

NN 16/2000 13.3.2001 Pollmeier GmbH EFT C 166 af 9.6.2001

NN 11/2000 13.3.2001 Støtte til Ambau GmbH EFT C 179 af 25.6.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EFT C 211 af 28.7.2001

NN 156/1999 23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH EFT C 211 af 28.7.2001

NN 64/1998 23.5.2001 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH EFT C 211 af 28.7.2001

NN 28/2001 20.6.2001 BVS’ økonomiske støtte til Chemische Werke Piesteritz GmbH EFT C 226 af 11.8.2001

NN 23/2000 20.6.2001 Støtte til Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG (KNT) 
(Wismar )

EFT C 219 af 4.8.2001

C 44/2000 19.9.2001 Støtte til SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH

NN 2/2000 19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (Grossenstein) EFT C 330 af 24.11.2001

C 31/2000 17.10.2001 Støtte til Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg 
(Sachsen-Anhalt)

EFT C 32 af 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)

NN 133a/2001 7.11.2001 Støtte inden for den audiovisuelle sektor til finansiering af det 
statsejede portugisiske fjernsyn (RTP)

NN 85a/2001 7.11.2001 Støtte inden for den audiovisuelle sektor til finansiering af det 
statsejede portugisiske fjernsyn (RTP)

NN 94a/1999 7.11.2001 Støtte inden for den audiovisuelle sektor til finansiering af det 
statsejede portugisiske fjernsyn (RTP)

C 20/2000 2.10.2001 Støtte til Sniace SA

NN 71/2001 20.12.2001 Påstand om støtte til Siderurgica Anon EFT C 33 af 6.2.2002

C 21/2000 25.4.2001 Investeringsstøtte til Ojala-Yhtymä Oy i Haapajärvi EFT L 304 af 21.11.2001

C 2/1999 25.4.2001 Støtte til ACH Skibsbygning (ACHCN) EFT L 47 af 19.2.2002

C 9/2000 13.2.2001 Anden privatisering af KataLeuna GmbH Catalysts EFT L 245 af 14.9.2001

C 72/1998 28.2.2001 Lov om skattepræmie 1999 til de tyske nye delstater, herunder 
Berlin

C 1/2000 8.5.2001 Ændring af støtte til Philipp Holzmann AG EFT L 248 af 18.9.2001
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Italien

Nederlandene

Spanien

Det Forenede Kongerige

8. Sager, hvori Kommissionen har konstateret, at støtten er forenelig 
med fællesmarkedet, og har afsluttet proceduren efter artikel 6, stk. 5, 
i beslutning nr. 2496/96/EKSF med en endelig positiv beslutning

Østrig

Belgien

C 52/2000 3.7.2001 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode EFT L 31 af 1.2.2002

C 35/2000 18.7.2001 Støtte til Saalfelder Hebezeugbau GmbH (Thüringen)

C 67/1999 25.7.2001 Støtte til Dampfkesselbau Hohenturm GmbH EFT L 308 af 27.11.2001

C 55/2000 17.10.2001 Mesacon Messelektronik GmbH (Dresden)

C 27/2000 17.10.2001 Støtte til Deckel Maho Seebach GmbH (Thüringen)

C 78/1998 30.10.2001 Støtte til Neue Maxhütte — tilbagebetaling af ulovlig støtte 
(åbning efter artikel 88 EKSF)

C 75/1999 28.2.2001 Fiat Sata SpA (Melfi) EFT L 177 af 30.6.2001

C 64/1998 25.4.2001 Støtte til Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato og dets 
datterselskaber

C 47/2000 3.7.2001 Støtte til Ilva Lamiere e Tubi Srl og Siderumbra EFT L 43 af 14.2.2002

C 43/1999 19.9.2001 Støtten inden for den kemiske sektor til Enichem SpA

C 54/2000 11.12.2001 Skatteforanstaltninger for banker og pengeinstitutter

C 12/2000 7.2.2001 Udviklingsbistand til Kina EFT L 189 af 11.7.2001

C 6/2001 19.9.2001 Udviklingsbistand Djibouti — en slæbebåd

C 11/2001 30.10.2001 Videreførelse af ordning for bortskaffelse af udrangerede 
køretøjer

C 33/2000 31.1.2001 Støtte til Fesa-Enfersa-gruppen (Fertiberia SA)

C 33/1998 3.7.2001 Støtte til omstrukturering af Babcock Wilcox SA (BWE)

C 51/2000 17.1.2001 Nissan MM (Micra)-projekt EFT L 140 af 24.5.2001

C 46/2000 13.2.2001 Viridian vækstfond (Nordirland) EFT L 144 af 30.5.2001

C 56/2000 6.6.2001 Regional fond for risikovillig kapital

C 24/2000 25.4.2001 A-Voest Alpine Stahl Linz GmbH — investeringsstøtte til 
vandrensningsanlæg

EFT L 235 af 4.9.2001

C 37/2001 20.12.2001 Miljøstøtte til Sidmar — EKSF-stål
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9. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
med en negativ eller delvis negativ beslutning

Belgien

Frankrig

Tyskland

Italien

Nederlandene

Spanien

C 76/1999 23.5.2001 Bortskaffelsesstøtte til Cockerill Sambre SA — EKSF-stål

C 37/2001 20.12.2001 Miljøstøtte til Sidmar — EKSF-stål

C 74/1999 25.7.2001 Udviklingsstøtte til Saint-Pierre og Miquelon EFT L 327 af 12.12.2001

C 41/1999 28.3.2001 Støtte til Efbe Verwaltungs GmbH & Co. Management KG 
Lintra Beteiligungsholding GmbH

EFT L 236 af 5.9.2001

C 19/2000 12.6.2001 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

C 77/1999 18.7.2001 Støtte til Volkswagen AG (Dresden) EFT L 48 af 20.2.2002

C 28/2000 19.9.2001 Støtte til Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex)

C 66/2000 10.10.2001 Støtte til Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemag GmbH 
(Sachsen-Anhalt)

C 31/2000 17.10.2001 Støtte til Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg (Sachsen-
Anhalt)

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)

C 45/2000 28.3.2001 Miljøstøtte til Ferriere Nord SpA — EKSF-stål EFT L 310 af 28.11.2001

C 41/2000 6.6.2001 Støtte til Iveco 99 EFT L 292 af 9.11.2001

C 54/2000 11.12.2001 Skatteforanstaltninger for banker og pengeinstitutter

C 11/1999 13.2.2001 Investeringsstøtte til Hewlet Packard — SCI Systems EFT L 186 af 7.7.2001

C 57/2000 18.7.2001 Støtte til Nolte BV (Valmont Nederland) EFT L 48 af 20.2.2002

C 33/1998 3.7.2001 Støtte til omstrukturering af Babcock Wilcox SA (BWE)

C 54/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 % til provinsen Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 51/1999 11.7.2001 Skattelettelse på 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 49/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 48/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 %

C 49/2000 23.10.2001 Santana Motor EFT L 92 af 9.4.2002

C 60/2000 20.12.2001 Fritagelse for selskabsskat for visse nye virksomheder, der er 
oprettet i provinsen Alava
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10. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet 
og afsluttet proceduren efter artikel 6, stk. 4, i beslutning nr. 3855/91/EKSF 
eller artikel 6, stk. 5, i beslutning nr. 2496/96/EKSF med en negativ beslutning

Frankrig

Tyskland

11. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, efter at den pågældende medlemsstat har trukket 
det anfægtede støtteprojekt tilbage

Belgien

Tyskland

Grækenland

Italien

12. Sager, hvori Kommissionen konstaterer, at den pågældende medlemsstat 
vil sikre overholdelse af støttebetingelser efter forslag om passende foranstaltninger 
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 1

Tyskland

C 59/2000 20.12.2001 Fritagelse for selskabsskat for visse nye virksomheder, der er 
oprettet i provinsen Alava

C 58/2000 20.12.2001 Fritagelse for selskabsskat for visse nye virksomheder, der er 
oprettet i provinsen Alava

C 61/2000 21.11.2001 Bestemmelser vedrørende skattefritagelser for EKSF-
virksomheder i udlandet (artikel 39 G, litra A-D, i den franske 
skattelovgivning)

C 34/2000 28.3.2001 Miljøstøtte til Stahlwerke Bremen EFT L 35 af 6.2.2002

C 12/2001 28.11.2001 FoU-støtte til EKO-Stahl GmbH

C 57/2001 20.12.2001 Fremme af innovation gennem samarbejde

C 63/1999 28.2.2001 Virkning af en ny elektricitetsafgift på afregningsprisen i 
henhold til Stromeinspeisungsgesetz

EFT C 117 af 21.4.2001

C 67/1999 25.7.2001 Støtte til Dampfkesselbau Hohenturm GmbH

C 40/2001 2.10.2001 FoU-støtte til Stahlwerke Bremen GmbH — EKSF-stål

C 58/2001 30.10.2001 Støtte til G. Polychronos Spinning Mills SA

C 35/1999 28.3.2001 Miljøstøtte til Ferriere Nord SpA — EKSF-stål EFT L 310 af 28.11.2001

C 20/1999 8.5.2001 Provincia autonoma di Bolzano — opførelse af et offentligt elværk EFT C 330 af 24.11.2001

C 19/1999 3.7.2001 Støtte til Ilva Lamiere e Tubi Srl og Siderumbra EFT L 43 af 14.2.2002

E 5/1998 28.2.2001 Lov om skattepræmie 1999 til fordel for de nye tyske delstater, 
herunder Berlin
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13. Sager, som Kommissionen har besluttet at indbringe for Domstolen 
i medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 2, andet afsnit

Tyskland

14. Sager, hvori Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren 
har konstateret, at der ikke er tale om støtte i henhold til EKSF-traktatens artikel 4

Belgien

Det Forenede Kongerige

15. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at kræve ulovligt ydet støtte tilbagebetalt

Tyskland

Spanien

16. Midlertidige beslutninger med opfordring til medlemsstaten 
om at suspendere udbetaling af støtte

Spanien

C 23/1997 25.7.2001 Støtte til Lautex GmbH Weberei und Veredelung (Sachsen)

NN 121/2000 25.7.2001 Den vallonske regions kapitalinteresse i Duferco Belgium — 
EKSF-stål

EFT C 268 af 22.9.2001

N 197/2000 28.3.2001 Klimaændringsafgift — EKSF-stål

C 66/2000 10.10.2001 Støtte til Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemag GmbH 
(Sachsen-Anhalt)

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)

C 54/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 % til provinsen Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 51/1999 11.7.2001 Skattelettelse på 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 49/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 48/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 %

C 54/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 % til provinsen Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder
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17. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, efter at have konstateret, at der ikke er tale om støtte 
i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Tyskland

Italien

Nederlandene

18. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Østrig

Danmark

Frankrig

Tyskland

Italien

C 51/1999 11.7.2001 Skattelettelse på 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 49/1999 11.7.2001 Nedsættelse af beskatningsgrundlaget for visse nye 
virksomheder

C 48/1999 11.7.2001 Skattegodtgørelse på 45 %

C 33/2001 20.12.2001 Salg af Gröditzer Stahlwerke

C 11/2000 20.6.2001 Investeringsstøtte til RIVIT SpA — ikke-EKSF-stål EFT C 234 af 18.8.2001

C 33/1999 25.7.2001 Reebok (Rotterdam) EFT L 25 af 29.1.2002

N 235/1999 6.9.2001 Forhøjelse af afgiftssatsen i forbindelse med fritagelserne for 
spildevand, afsværtningsrester, nulsats for grøn energi og 
fritagelse for affaldsforbrændingsanlæg

N 840a/2000 17.10.2001 Foranstaltninger til fordel for store energiforbrugere

C 38/1998 28.2.2001 Støtte til Kimberly Clark/Scott-gruppen EFT L 12 af 15.1.2002

N 472/2000 3.5.2001 Fornyelse af en skattelignende afgift på læderindustrien

N 653/2000 8.5.2001 Salg af fast ejendom i byen Rostock til Sixt

N 440/2001 19.9.2001 Støtte til filmproduktion og audiovisuel produktion i de tyske 
delstater — Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

C 16/2000 20.6.2001 Regionalstøttekort for perioden 2000-06
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Nederlandene

Spanien

Det Forenede Kongerige

D — Liste over statsstøtte i andre sektorer

1. Inden for landbrug

1.1. Sager, hvori Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har konstateret, 
at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Italien

1.2. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet uden at indlede 
den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Østrig

N 101/2000 11.4.2001 Berendsen Textiel Service BV og Cofiton BV EFT C 342 af 5.12.2001

N 131/2001 24.7.2001 Stimulus

N 739/1999 17.1.2001 Støtte til den indenlandske handelssektor (Comunidad 
Valenciana)

EFT C 149 af 19.5.2001

N 738/1999 17.1.2001 Støtte til turistsektoren (Comunidad Valenciana) EFT C 149 af 19.5.2001

N 717/1999 17.1.2001 Regional støtteordning vedrørende investering, diversificering 
og innovation (Comunidad Valenciana)

EFT C 149 af 19.5.2001

N 683/2000 17.7.2001 Investeringsstøtte til SMV inden for industri- og 
servicesektoren (La Rioja)

C 19/2001 3.4.2001 Klimaændringsafgift — EKSF-stål EFT C 191 af 7.7.2001

N 197/2000 3.4.2001 Klimaændringsafgift — EKSF-stål

N 368/2000 17.1.2001 Udvikling i landdistrikter (Aosta-dalen) EFT C 71 af 3.3.2001

N 369/2001 17.7.2001 Ændring af lov om udvikling af landbrug og landdistrikter 
(Toscana)

EFT C 234 af 18.8.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Årlig og flerårig oversigt — artikel 121, 123 og 126
i lov 388/2000

EFT C 21 af 24.1.2002

N 845/2000 26.2.2001 Forsikringspræmier (Wien) EFT C 102 af 31.3.2001

N 652/2000 26.2.2001 Lån med rentegodtgørelse inden for gartnerisektoren EFT C 102 af 31.3.2001

N 537/2000 22.3.2001 Støtte til husdyravl (Kärnten) EFT C 128 af 28.4.2001

N 631/2000 3.4.2001 Skovbrugsprogram EFT C 133 af 5.5.2001

N 778/2000 9.4.2001 Støtte til bevaring af landdistrikternes bygnings- og 
landskabsværdier (Kärnten)

EFT C 160 af 2.6.2001

N 147/2001 7.6.2001 Støtte til dyresundhed (Vorarlberg) EFT C 199 af 14.7.2001

N 5/2001 3.7.2001 Miljøstøtte Lebensraum Acker (Wien) EFT C 219 af 4.8.2001

NN 58/2001 25.7.2001 BSE-foranstaltninger (Kärnten) EFT C 247 af 5.9.2001

N 114/2001 2.10.2001 Foranstaltninger i forbindelse med BSE-krisen EFT C 323 af 20.11.2001

N 583/2001 27.11.2001 Støtte til overgang fra buravl til gulvopdræt eller frilandsopdræt 
inden for fjerkræavl (Vorarlberg)

EFT C 374 af 29.12.2001
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Belgien

Danmark

Finland

Frankrig

N 165/2001 27.11.2001 Direktiv om udbud af tjenester EFT C 374 af 29.12.2001

N 658/2001 5.12.2001 Støtte til erstatning for høsttab på grund af tørke i 2001 
(Kärnten)

EFT C 5 af 8.1.2001

N 640/2001 20.12.2001 Erstatning for tab på grund af BSE-krisen (Burgenland) EFT C 26 af 30.1.2002

N 682/2001 20.12.2001 Erstatning for tab på grundlag af BSE-krisen (Vorarlberg) EFT C 26 af 30.1.2002

N 188/2001 21.12.2001 Mælks og mejeriprodukters kvalitet og hygiejniske niveau 
(Burgenland)

EFT C 20 af 23.1.2002

N 699/2000 26.2.2001 Udkast til dekret om formindskelse af kvægbestand EFT C 102 af 31.3.2001

N 143/2001 9.4.2001 Støtte til bekæmpelse af BSE EFT C 140 af 12.5.2001

N 437/2001 25.7.2001 BSE-krisen og mund- og klovesyge EFT C 247 af 5.9.2001

N 480/2001 22.8.2001 Godkendelse af laboratorier til opsporing af organismer, der er 
skadelige for planter

EFT C 268 af 22.9.2001

N 501/2000 10.10.2001 Investerings- og iværksætterstøtte (Flandern) EFT C 323 af 20.11.2001

N 786/2000 17.10.2001 Støtte til væksthuskultur (Flandern) EFT C 21 af 24.1.2002

N 657/2001 7.11.2001 BSE-krise EFT C 350 af 11.12.2001

N 459/2000 3.4.2001 Støtte til innovation, forskning og udvikling EFT C 133 af 5.5.2001

N 90/2001 15.5.2001 Loft på lokale jordskatter EFT C 172 af 16.6.2001

N 331/2000 15.5.2001 Beskyttelse af husdyr EFT C 172 af 16.6.2001

N 307/2000 31.7.2001 Erstatning for sygdomsbekæmpelsen EFT C 247 af 5.9.2001

N 224/2001 11.10.2001 Udvidelse af lov om administration af 
fællesskabsforordningerne vedrørende markedsordningerne og 
landbrugsprodukter osv. til også at omfatte støtte til økologisk 
produktion

EFT C 323 af 20.11.2001

N 356/2001 11.12.2001 Støtte til organisk produktion EFT C 18 af 22.1.2002

N 429/2000 22.3.2001 Organiske produkter EFT C 128 af 28.4.2001

N 189/2000 15.5.2001 Landbrugsbedrifter EFT C 172 af 16.6.2001

N 825/2000 18.6.2001 Støtte til bæredygtig skovbrug EFT C 211 af 28.7.2001

N 649/2000 21.12.2001 Fritagelse af skat på køb af jord EFT C 20 af 23.1.2002

N 686/1999 19.2.2001 Støtte til frugt og grøntsager EFT C 94 af 24.3.2001

NN 2/2001 11.4.2001 Program for bekæmpelse af forurening fra landbrug EFT C 179 af 25.6.2001

N 829/2000 11.4.2001 Støtte til oliedyrkning EFT C 160 af 2.6.2001

N 375/2000 15.5.2001 Martinique 2000-06 — landbrugsgarantifond EFT C 172 af 16.6.2001

N 142/2001 7.6.2001 Støtte til virksomheder i kødsektoren EFT C 199 af 14.7.2001

N 190/2001 25.6.2001 Støtte til oliefrø, proteinafgrøder og spindplanter EFT C 211 af 28.7.2001

N 296/2001 25.6.2001 Støtte til forbedring af kvaliteten inden for kornsektoren EFT C 211 af 28.7.2001

N 307/2001 3.7.2001 Støtte til kampagner for og fremme af friske og forarbejdede 
frugter og grøntsager

EFT C 219 af 4.8.2001

N 191/2001 17.7.2001 Udvikling af økologisk landbrug inden for korn, oliefrø og 
proteinafgrøder

EFT C 234 af 18.8.2001

N 312/2001 18.7.2001 Salgsfremme af og reklame for lokale vine EFT C 234 af 18.8.2001

N 311/2001 18.7.2001 Salgsfremme af og reklame for mejeriprodukter EFT C 234 af 18.8.2001

NN 46/2001 25.7.2001 BSE-krisen EFT C 247 af 5.9.2001
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Tyskland

N 206/2001 31.7.2001 Skattelignende afgift til fordel for Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits et Légumes

EFT C 247 af 5.9.2001

N 316b/2000 14.8.2001 La Réunion 2000-06 — aktivitetsområder og strategiske 
områder

EFT C 258 af 15.9.2001

N 255/2001 20.8.2001 Skattelignende afgift til fordel for Bureau National 
Interprofessionnel du Pruneau (BNIP)

EFT C 268 af 22.9.2001

N 479/2001 22.8.2001 Støtte til teknologisk udvikling og innovation inden for kød- og 
ægprodukter 

EFT C 268 af 22.9.2001

N 478/2001 22.8.2001 Støtte til et tobaksforsøgsprogram EFT C 268 af 22.9.2001

N 293/2001 22.8.2001 Støtte til bedrifter, der leverer avlsdyr til de oversøiske franske 
departementer

EFT C 268 af 22.9.2001

N 388/2001 6.9.2001 Støtte til sektoren for prydplanter og -blomster EFT C 321 af 16.11.2001

N 386/2001 10.10.2001 Fornyelse af skattelignende afgift til fordel for ENTAV EFT C 323 af 20.11.2001

N 381/2001 10.10.2001 Støtte til svins kvalitet i bjergområder EFT C 323 af 20.11.2001

N 355/2000 30.10.2001 Program for bekæmpelse af forurening fra landbruget 
(PMPOA)

EFT C 350 af 11.12.2001

N 484/2001 5.11.2001 Støtte til vinsektoren EFT C 18 af 22.1.2002

N 665/2001 27.11.2001 Støtte til distributionscentre EFT C 374 af 29.12.2001

N 573/2001 5.12.2001 Forarbejdning af frisk frugt EFT C 5 af 8.1.2001

N 570/2001 18.12.2001 Program for friske grøntsager (Île-de-France) EFT C 18 af 22.1.2002

N 664/2001 20.12.2001 Finansiering af BSE-prøver EFT C 26 af 30.1.2002

N 571/2001 20.12.2001 Skattelignende afgift til fordel for most og salgsfremme af 
ciderprodukter

EFT C 26 af 30.1.2002

N 607/2001 21.12.2001 Støtte til landbrugsbedrifter i Yvelines EFT C 20 af 23.1.2002

N 761/2000 31.1.2001 Forbedring af landbrugsstruktur og beskyttelse af kysten EFT C 71 af 3.3.2001

N 111/2000 13.2.2001 Erstatning til vandbeskyttelsesområder (Baden-Württemberg) EFT C 87 af 17.3.2001

N 581/2000 26.2.2001 Biodieseltanke ved landbrugsbedrifter EFT C 102 af 31.3.2001

N 36/2001 22.3.2001 Forbedring af landbrugsstrukturer og kystbeskyttelse EFT C 128 af 28.4.2001

N 162/2001 11.4.2001 Destruktion af kød og benmel og animalsk foder, der indeholder 
kød og benmel

EFT C 160 af 2.6.2001

N 566/2000 27.4.2001 Retningslinjer for tildeling af støtte til bygning og forbedring af 
kunstvandings- og afvandingssystemer (Mecklenburg-
Vorpommern)

EFT C 185 af 30.6.2001

N 561/2000 27.4.2001 Støtte til testing af ydeevne og andre foranstaltninger i 
forbindelse med dyreavl (Brandenburg)

EFT C 185 af 30.6.2001

N 183/2001 7.6.2001 Epizootier EFT C 199 af 14.7.2001

N 844/2000 7.6.2001 Forskning og miljø EFT C 199 af 14.7.2001

N 205/2001 18.7.2001 Fremme af rådgivningsvirksomhed til landbrugs- og 
gartneribedrifter (Thüringen)

EFT C 234 af 18.8.2001

N 248/2001 25.7.2001 Bekæmpelse af BSE (Sachsen) EFT C 247 af 5.9.2001

N 193/2001 25.7.2001 Forebyggende foranstaltninger mod BSE (Bayern) EFT C 247 af 5.9.2001

N 174/2001 25.7.2001 Nødhjælp til kvægavlere (BSE) (Bayern) EFT C 247 af 5.9.2001

N 170/2001 25.7.2001 Program til sikring af landbrugsbedrifters overlevelse 
(Thüringen)

EFT C 247 af 5.9.2001

N 164/2001 25.7.2001 Støtte til kvægavlere (BSE) (Niedersachsen) EFT C 247 af 5.9.2001

N 218/2001 8.8.2001 Forbedring af kvalifikationer hos landmænd og deres 
familiemedlemmer (Bayern)

EFT C 258 af 15.9.2001

N 560/2000 22.8.2001 Fremme af miljøvenlig landbrug (Sachsen) EFT C 268 af 22.9.2001

N 202/2001 24.8.2001 Støtte til BSE-prøver på slagterier (Bayern) EFT C 274 af 29.9.2001

N 214/2001 27.8.2001 Støtte til omstruktureringsforanstaltninger (Sachsen-Anhalt) EFT C 274 af 29.9.2001

N 150a/2001 7.9.2001 BSE-prøver — erstatning for indtægtstab på BSE-ramte 
landbrug (Baden-Württemberg)

EFT C 313 af 8.11.2001

N 150b/2001 2.10.2001 BSE-relaterede foranstaltninger (Baden-Württemberg) EFT C 323 af 20.11.2001

N 239/2000 2.10.2001 Erstatning inden for vandbeskyttelsesområder (Sachsen) EFT C 323 af 20.11.2001
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Grækenland

Irland

Italien

N 243/2001 10.10.2001 Redningsstøtte til Voigt-Jacob (Thüringen) EFT C 323 af 20.11.2001

N 596/2001 17.10.2001 Eliminering af risikomateriale (Niedersachsen)

N 150d/2001 23.10.2001 BSE-relaterede foranstaltninger (Baden-Württemberg) EFT C 339 af 1.12.2001

N 249/2001 30.10.2001 Nødhjælp — bekæmpelse af BSE (Hessen) EFT C 350 af 11.12.2001

N 245/2001 30.10.2001 Redningsstøtte til Die Thüringer (Thüringen) EFT C 350 af 11.12.2001

N 855/2000 7.11.2001 Landbrugsmesser (Rheinland-Pfalz) EFT C 350 af 11.12.2001

N 254/2001 13.11.2001 Støtte til destruktion af dyrekroppe (Mecklenburg-
Vorpommern)

EFT C 362 af 18.12.2001

N 233/2001 27.11.2001 Etablering af edb-informationssystem for gartnerisektoren EFT C 374 af 29.12.2001

N 646/2001 28.11.2001 Bortskaffelse af gamle industrilagre af foder EFT C 1 af 3.1.2002

N 444/2001 5.12.2001 Støtte til betaling af haglskadeforsikringspræmier inden for 
frugtdyrkning (Baden-Württemberg)

EFT C 5 af 8.1.2001

N 111/2001 5.12.2001 Støtte til paraplyorganisationer for salgsfremmeforanstaltninger 
(Bayern)

EFT C 5 af 8.1.2001

N 421/2001 11.12.2001 Særprogram for statsstøtte i tilfælde af et BSE-tilfælde på et 
slagteri (Bayern)

EFT C 18 af 22.1.2002

N 724/2000 11.12.2001 Erstatninger i beskyttelsesområder og områder, der kan blive 
oversvømmet (Schleswig-Holstein)

EFT C 18 af 22.1.2002

N 645/2001 20.12.2001 Særprogram til bekæmpelse af virkningerne af BSE (Sachsen) EFT C 26 af 30.1.2002

N 158/2000 26.2.2001 Druer til tørring EFT C 102 af 31.3.2001

N 814/1999 31.7.2001 Støtte til landmænd, hvis afgrøder og kvægbestand blev skadet 
af ekstraordinære begivenheder i 1999 

EFT C 247 af 5.9.2001

N 364/2000 14.8.2001 Støtte til kvægavlere, der blev ramt af uvejr i april 2000 EFT C 258 af 15.9.2001

N 577/2000 27.11.2001 Støtte til samarbejde mellem landmænd EFT C 374 af 29.12.2001

N 603/2000 27.12.2001 Støtte til landmænd, hvis afgrøder og bestande blev skadet af 
ugunstige vejrforhold i perioden fra juli til december 1999

EFT C 26 af 30.1.2002

N 295/2000 10.1.2001 Etableringsstøtte til unge landmænd EFT C 52 af 17.2.2001

N 461a/2000 25.1.2001 Støtte ud over de regionale operationelle programmer 
(punkt 1-4 og 6-10)

EFT C 71 af 3.3.2001

N 361/2000 31.1.2001 Investeringsstøtte til salg og forarbejdning af 
landbrugsprodukter

EFT C 78 af 10.3.2001

N 599/2000 19.2.2001 Uddannelse EFT C 94 af 24.3.2001

N 462/2000 19.2.2001 Støtte til beskæftigelse og udvikling af menneskelige ressourcer 
(punkt 11 og 12)

EFT C 94 af 24.3.2001

N 828/2000 28.2.2001 Midlertidig agromonetær støtte EFT C 107 af 7.4.2001

N 461b/2000 15.5.2001 Støtte ud over de regionale operationelle programmer (punkt 5) EFT C 172 af 16.6.2001

N 443/2001 30.10.2001 Investeringsstøtte til bekæmpelse af landbrugsforurening EFT C 339 af 1.12.2001

N 483/2001 7.11.2001 Forbedring af hesteavlsinfrastrukturen EFT C 350 af 11.12.2001

N 420/2001 27.11.2001 Støtte til beplantning af træer EFT C 374 af 29.12.2001

N 705/2000 10.1.2001 Udryddelse af »Flavescenza dorata della vite«
(Friuli-Venezia-Giulia)

EFT C 52 af 17.2.2001

N 789/2000 23.1.2001 Brancheaftale på kartoffelområdet EFT C 60 af 24.2.2001

NN 128/2000 13.2.2001 Fremme af kvalitetsprodukter EFT C 87 af 17.3.2001

N 250/2000 19.2.2001 Regionallov nr. 15/2000 (Lazio) EFT C 94 af 24.3.2001

N 559/2000 28.2.2001 Forarbejdning og markedsføring af landbrugs- og 
skovbrugsprodukter 

EFT C 107 af 7.4.2001
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Nederlandene

N 558/2000 28.2.2001 Støtte til virksomheder inden for forarbejdning og 
markedsføring af landbrugsprodukter

EFT C 107 af 7.4.2001

N 729a/2000 13.3.2001 Udvidelse af instrumenter inden for landbrug, skovbrug og 
fiskeri 

EFT C 117 af 21.4.2001

N 523/1998 20.3.2001 Støtte til udvikling af landbrug og landdistrikter (Toscana) EFT C 128 af 28.4.2001

N 63/2001 29.3.2001 Støtte til kontrol og certificering af produkter (Toscana) EFT C 133 af 5.5.2001

N 129/2001 9.4.2001 Information og teknisk bistand ved indsamling og bortskaffelse 
af affald (Lombardia)

EFT C 140 af 12.5.2001

N 742/2000 27.4.2001 Salvi Services Sarl-projekt EFT C 185 af 30.6.2001

N 157/2000 15.5.2001 Støtte til landbrug, levnedsmiddelindustri, agroindustri og 
skovbrug 

EFT C 172 af 16.6.2001

N 826/2000 23.5.2001 Udvikling af ressourcerne inden for landbruget 2001 (Toscana) EFT C 185 af 30.6.2001

N 225/2001 5.6.2001 Markedsføring af landbrugsprodukter (Lombardiet) EFT C 191 af 7.7.2001

N 110/2001 5.6.2001 Retningslinjer for intervention i Ismea EFT C 191 af 7.7.2001

N 830/2000 5.6.2001 Udkast til regionallov »Rete contabile agricola regionale« 
(Aosta-dalen)

EFT C 191 af 7.7.2001

NN 29a/2000 20.6.2001 Udkast til regionallov om økonomisk tilskud til 
solidaritetsfonden (Emilia-Romagna) 

EFT C 211 af 28.7.2001

N 144/2001 17.7.2001 Investeringsstøtte til indkøb af landbrugsmaskiner EFT C 234 af 18.8.2001

N 173/2001 18.7.2001 Støtte til landbrugsbedrifter/skader på grund af uvejr 
(Sardinien)

EFT C 234 af 18.8.2001

NN 109/2000 18.7.2001 Støtte til rydning af frugttræer, der er angrebet af sharka, og 
plantning af nye frugttræer (Veneto)

EFT C 247 af 5.9.2001

N 113a/2001 25.7.2001 BSE-krise — lov nr. 49/2001 EFT C 247 af 5.9.2001

N 391/2001 31.7.2001 Leader II — forøgelse af støtte til udviklingsforanstaltninger 
(Toscana)

EFT C 247 af 5.9.2001

N 272/2001 31.7.2001 Forebyggende foranstaltninger BSE (Lombardiet) EFT C 247 af 5.9.2001

N 62/2001 8.8.2001 Forarbejdning og salg af landbrugsprodukter (Piemonte) EFT C 258 af 15.9.2001

N 711/1999 14.8.2001 Økonomisk støtte til agroindustri (Piemonte) EFT C 258 af 15.9.2001

N 274/2001 26.9.2001 Støtte til producentforeninger EFT C 313 af 8.11.2001

N 261/2001 26.9.2001 Forskning, forsøg og demonstration (Lombardiet) EFT C 313 af 8.11.2001

N 242/2001 11.10.2001 Støtte til salg og produktion af landbrugsprodukter (Mantova) EFT C 323 af 20.11.2001

N 411/2001 30.10.2001 Støtte til kvægavlere, der er ramt af BSE-krisen (Lombardiet) EFT C 350 af 11.12.2001

N 112/2001 5.11.2001 Støtte til bjerglandbrug (Friuli-Venezia-Giulia)

N 454/2001 7.11.2001 Støtte til udvikling af lokal vinproduktion og skovbrug (Friuli-
Venezia-Giulia)

EFT C 350 af 11.12.2001

N 447/2001 7.11.2001 Støtte til konsulentbistand til kvægbrug (Calabria) EFT C 350 af 11.12.2001

N 181/2001 7.11.2001 Støtte til mejerisektoren (Aosta-dalen) EFT C 350 af 11.12.2001

N 408/2001 27.11.2001 Støtte til frivillig jordsammenlægning i bjergområder (Friuli-
Venezia-Giulia)

EFT C 374 af 29.12.2001

N 337/2001 27.11.2001 Indkomststøtte til mælkeproducenter, der er ramt af BSE-krisen 
(Emilia-Romagna)

EFT C 374 af 29.12.2001

N 99/2001 27.11.2001 Lokale produkter og etablering af tjenester for 
landbrugsvirksomheder (Friuli-Venezia-Giulia)

EFT C 374 af 29.12.2001

N 759/2000 27.11.2001 Fremme af levnedsmidler i tredjelande EFT C 374 af 29.12.2001

N 604/2001 20.12.2001 Forarbejdning og salg af landbrugsprodukter (Lombardiet) EFT C 26 af 30.1.2002

N 486/1998 17.1.2001 Garantifond EFT C 78 af 10.3.2001

N 79/2001 19.3.2001 Skatteforanstaltninger til fordel for miljøet EFT C 117 af 21.4.2001

N 81/2000 19.3.2001 Eksport af grøntsager og frisk frugt til Japan og Taiwan EFT C 117 af 21.4.2001

N 279/2001 25.6.2001 Udvikling af viden om forvaltning af mineraler EFT C 211 af 28.7.2001

N 146/2001 18.7.2001 Støtte og skattelignende afgifter på læggekartofler EFT C 247 af 5.9.2001

N 145/2001 18.7.2001 Støtte til og skattelignende afgift på læggekartofler EFT C 247 af 5.9.2001

N 266/2001 10.10.2001 Bekæmpelse af mund- og klovesyge
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Portugal

Spanien

Sverige

N 566/2001 5.11.2001 NIMF-projektet 
(n-impuls: miljømæssige og finansielle virkninger)

EFT C 350 af 11.12.2001

N 656/2001 11.12.2001 Fritagelse af væksthusbedrifter for energiafgift EFT C 18 af 22.1.2002

N 634/2001 18.12.2001 Fradrag for miljøinvesteringer 2002 EFT C 18 af 22.1.2002

N 750/2001 20.12.2001 Videreførelse af støtte til reklamekampagne til fordel for 
champignoner

EFT C 26 af 30.1.2002

N 683/2001 20.12.2001 Godtgørelse for søer, for hvilke der gælder et fertiliserings- og 
insemineringsforbud

EFT C 26 af 30.1.2002

N 208/2001 5.11.2001 Støtte til betaling af forsikringspræmier inden for kvægavl EFT C 350 af 11.12.2001

NN 14/1999 17.1.2001 Støtte til virksomheden Clas (Asturias) EFT C 71 af 3.3.2001

N 777/2000 23.1.2001 Støtte til transport og destruktion af risikomateriale (País Vasco) EFT C 60 af 24.2.2001

N 346/2000 23.1.2001 Cooperativismo Agrario (Castilla-La Mancha) EFT C 60 af 24.2.2001

N 435/2000 31.1.2001 Støtte til kvægbrugsforeninger EFT C 71 af 3.3.2001

N 31/2001 26.2.2001 Støtte til skovbrug (Asturias) EFT C 102 af 31.3.2001

N 347/2000 23.3.2001 Støtte til salg af landbrugsprodukter (Castilla-La Mancha) EFT C 128 af 28.4.2001

N 108/2001 29.3.2001 Støtte til slagtning af kvæg (Galicia) EFT C 133 af 5.5.2001

N 3/2001 9.4.2001 Støtte til unge landmænd EFT C 140 af 12.5.2001

N 609/2000 27.4.2001 Støtte til erhvervsdrivende foreninger (Andalousia) EFT C 185 af 30.6.2001

N 608/2000 15.5.2001 Støtte til reparation af skader forårsaget af naturkatastrofer 
(Castilla y León) 

EFT C 172 af 16.6.2001

N 123/2001 7.6.2001 Fremme af levnedsmidler (Asturias) EFT C 199 af 14.7.2001

N 64/2001 25.6.2001 Salg af landbrugsprodukter samt produkter fra skovbrug, fiskeri 
og akvakultur (País Vasco) 

EFT C 211 af 28.7.2001

N 200/2001 3.7.2001 Støtte til kvægbrugere (BSE) (Asturias) EFT C 219 af 4.8.2001

N 235/2001 17.7.2001 Støtte til integrerede behandlingsgrupper i landbruget (Aragon) EFT C 234 af 18.8.2001

N 107/2001 17.7.2001 Støtte til mejerisektoren (Asturias) EFT C 234 af 18.8.2001

N 198/2001 18.7.2001 ARTE/PYME II-program EFT C 234 af 18.8.2001

N 377/2001 25.7.2001 Støtte til kvægbrugere (BSE) (Cantábria) EFT C 247 af 5.9.2001

N 269/2001 25.7.2001 Forebyggelse/bekæmpelse af BSE (Asturias) EFT C 247 af 5.9.2001

N 238/2001 31.7.2001 Støtte til fødevareindustri (Madrid) EFT C 247 af 5.9.2001

N 265/2001 8.8.2001 Støtte til kvægbrugere (BSE) (Galicia) EFT C 258 af 15.9.2001

N 122/2001 14.8.2001 Støtte til landbrugere, der er ofre for tørke 1999-2000 (Murcia) EFT C 258 af 15.9.2001

N 392/2001 10.10.2001 Støtte til tomatavlere EFT C 323 af 20.11.2001

N 252/2001 10.10.2001 Støtte til tomatavlere (Murcia) EFT C 323 af 20.11.2001

N 109/2001 10.10.2001 Støtte til dyresundhedsgrupper (Asturias) EFT C 323 af 20.11.2001

N 367/2001 11.10.2001 Støtte til salg af kvæg (Extremadura) EFT C 323 af 20.11.2001

N 438/2001 5.11.2001 Støtte til fremme af blomster og levende planter EFT C 350 af 11.12.2001

N 600c/2001 7.11.2001 Beskæftigelsesstøtte (Asturias) EFT C 350 af 11.12.2001

N 465/2001 7.11.2001 Støtte til levnedsmiddelindustri EFT C 350 af 11.12.2001

N 496/2001 27.11.2001 Støtte til hesteavlsforeninger (Cantábria) EFT C 374 af 29.12.2001

NN 17/2000 28.11.2001 Foranstaltninger mod virkninger som følge af tørke EFT C 1 af 3.1.2002

N 580/2001 18.12.2001 Sanering af dyr (Cantábria) EFT C 18 af 22.1.2002

N 390/2001 27.12.2001 Tilbagetrækning af dyremel fra markedet (Galicia) EFT C 26 af 30.1.2002

N 167/2001 28.12.2001 Støtte til kvægbrug (BSE) (Castilla y León) EFT C 26 af 30.1.2002

N 275/2001 25.7.2001 Agromonetær udligningsstøtte EFT C 247 af 5.9.2001
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Det Forenede Kongerige

1.3. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Italien

Nederlandene

1.4. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
over for hele støtten eller en del heraf

Tyskland

Italien

N 4/2001 19.2.2001 National Scrapieplan — genotypeordning EFT C 94 af 24.3.2001

N 158a/2001 3.4.2001 Første rate af agromonetær støtte til fåresektoren 
(direkte støtte 2001)

EFT C 140 af 12.5.2001

N 157a/2001 3.4.2001 Ændring af agromonetær støtte (okse- og mejerisektoren) 
(markedsstøtte 2001)

EFT C 140 af 12.5.2001

N 157b/2001 3.4.2001 Ændring af agromonetær støtte (okse- og mejerisektoren) 
(markedsstøtte 2001)

EFT C 140 af 12.5.2001

N 156/2001 3.4.2001 Ændring af agromonetær støtte (mejerisektoren) EFT C 140 af 12.5.2001

N 155/2001 3.4.2001 Ændring af agromonetær støtte (fårekødssektoren) EFT C 140 af 12.5.2001

NN 24/2001 3.4.2001 Omstrukturering af svineindustrien EFT C 140 af 12.5.2001

N 812/1999 15.5.2001 Naturforvaltningsaftaler EFT C 172 af 16.6.2001

N 158b/2001 6.6.2001 Første rate af agromonetær støtte til kvægsektoren EFT C 199 af 14.7.2001

NN 25/2001 6.6.2001 Dyrevelfærd EFT C 199 af 14.7.2001

N 494/2000 24.7.2001 Ændringer af »Countryside Stewardship Scheme« EFT C 247 af 5.9.2001

N 442/2001 14.8.2001 Betaling af omkostninger i forbindelse med testing af kvæg 
for BSE

EFT C 258 af 15.9.2001

NN 49/2001 20.8.2001 Kampagne for rødt kød i Skotland EFT C 268 af 22.9.2001

N 472/2001 26.9.2001 Landbrugsudviklingsplan 2001 (England) EFT C 313 af 8.11.2001

N 565/2001 2.10.2001 Agromonetær støtte til kvægsektoren EFT C 323 af 20.11.2001

C 61/1996 17.10.2001 Regionallov 81/95: anvendelse inden for sektoren for afsætning 
af produkter henhørende under EF-traktatens bilag 2 (Sicilien)

EFT L 64 af 7.3.2002

NN 22/2000 17.1.2001 Støtte til landbrug til erstatning for øgede energipriser

N 831/1997
(C 1/2001)

31.1.2001 Garanti til fordel for en grøntsagsforarbejdningsvirksomhed 
(Thüringen)

EFT C 320 af 15.11.2001

N 775/2000
(C 5/2001)

17.1.2001 Støtte til landbrugsbedrifter ramt af epizooti »blå tunge« 
(Sardinien)

EFT C 327 af 22.11.2001

N 745/2000
(C 4/2001)

17.1.2001 Ødelæggelser forvoldt af tørken i 2000 (Sardinien) EFT C 263 af 19.9.2001

N 98/2000
(C 17/2001)

28.3.2001 Forbedring af forarbejdning af landbrugsprodukter (Veneto) EFT C 140 af 12.5.2001

N 47/2001 25.7.2001 Støtte til landbrugssektoren — infrastrukturer i landdistrikter
og skovbrug (Sardinien)

EFT C 23 af 23.1.2002

N 797/1999
(C 59/2001)

25.7.2001 AIMA-program for fjerkræsektoren EFT C 254 af 13.9.2001

NN 29b/2000
(C 68/2001)

19.9.2001 Udkast til regional lov om økonomisk deltagelse i 
solidaritetsfonden (Emilia-Romagna)

EFT C 315 af 9.11.2001
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Nederlandene

Spanien

1.5. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet og afsluttet 
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en endelig positiv beslutning

Grækenland

1.6. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og afsluttet 
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ eller delvis negativ beslutning

Italien

1.7. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
efter at den pågældende medlemsstat har trukket det anfægtede støtteprojekt tilbage

Tyskland

Italien

N 795/1999
(C 65/2001)

19.9.2001 Nødhjælp inden for landbrugssektoren (Sicilien) EFT C 315 af 9.11.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Årlig og flerårig oversigt — artikel 121, 123 og 126
i lov nr. 388/2000

EFT C 21 af 24.1.2002

N 781/2000
(C 81/2001)

13.11.2001 Støtte til landbrugsaktiviteter med henblik på at forbedre 
produkternes kvalitet og landbrugernes tilværelse 
(Campobasso-Molise-provinsen)

EFT C 354 af 13.12.2001

NN 163/2001 11.12.2001 Redning og omstrukturering af kriseramte landbrugsbedrifter 
(Marche)

EFT C 143 af 15.6.2002

N 568/2001 20.12.2001 Svin — sanering af slagterier EFT C 37 af 9.2.2002

NN 13/1999
(C 2/2001)

17.1.2001 Støtte til opkøb af mælkekvoter (Asturias) EFT C 87 af 17.3.2001

NN 19/2001 11.4.2001 Støtte på grund af stigende brændstofpriser

N 681a/2000
(C 22/2001)

11.4.2001 Støtte på grund af stigende brændstofpriser EFT C 172 af 16.6.2001

C 62/1998 31.1.2001 Støtte til frugt- og grøntsagssektoren (1997) EFT L 93 af 3.4.2001

C 61/1996 17.10.2001 Regionallov 81/95: anvendelse inden for sektoren for afsætning 
af produkter henhørende under EF-traktatens bilag 2 (Sicilien)

EFT L 64 af 7.3.2002

C 83/1998 13.11.2001 Regional plan for omstrukturering af landbrugsbedrifter 
(Sardinien)

C 8/2000 18.7.2001 Støtte til erhvervsuddannelse (Bayern) EFT C 236 af 22.8.2001

C 9/1996 19.9.2001 Lov nr. 23/95 om lånekonsortier for kollektive garantier mellem 
SMV, landbrugssektoren (Sicilien)

EFT C 1 af 4.1.2002 
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1.8. Andre beslutninger truffet af Kommissionen 

Spanien

2. Inden for fiskerisektoren

2.1. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet 
uden at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Østrig

Danmark

Frankrig

Tyskland

Grækenland

NN 19/2001 25.4.2001 Støtte på grund af stigningen i brændstofpriser

N 681a/2000 25.4.2001 Støtte på grund af stigningen i brændstofpriser EFT C 172 af 16.6.2001

N 743/2001 21.12.2001 EF-strukturforanstaltninger i fiskerisektoren (Burgenland) 

N 596/2000 9.1.2001 Udkast til lov om Danmarks Fiskeribank EFT C 133 af 5.5.2001

N 419/2000 17.1.2001 Limfjorden — ophugning af fartøjer EFT C 172 af 16.6.2001

N 532/2000 2.4.2001 Strukturforanstaltninger — fiskeri EFT C 133 af 5.5.2001

NN 5/1998 28.2.2001 Støtte til ikke-industrialiseret fiskeri EFT C 107 af 7.4.2001

N 86/2001 11.6.2001 Støtte fra Ofimer EFT C 263 af 19.9.2001

N 147b/2000 3.7.2001 Lov om udviking af de oversøiske departementer — fiskeri 
og akvakultur

EFT C 59 af 6.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Støtte til bygning og erhvervelse af fiskerfartøjer EFT C 25 af 29.1.2002

N 854/2000 26.2.2001 Thüringen — støtte til investeringer inden for fiskeri i vandløb 
og søer/akvakultur

EFT C 107 af 7.4.2001

N 54/2001 24.4.2001 Mecklenburg-Vorpommern — støtte til kutter- og kystfiskeri EFT C 160 af 2.6.2001

N 853/2000 5.6.2001 Schleswig-Holstein — støtte til fiskeri i vandløb og søer
og akvakultur

EFT C 219 af 4.8.2001

N 199/2001 28.6.2001 Akvakultur (Sachsen) EFT C 219 af 4.8.2001

N 342/2001 14.8.2001 Støtte til investeringer i fiskeri i vandløb og søer 
(Mecklenburg-Vorpommern)

N 281/2001 27.9.2001 Støtte til fiskeri og vandløb (Niedersachsen)

N 55/2001 27.9.2001 Brandenburg — støtte til strukturforanstaltninger inden for 
fiskeri i vandløb og søer

N 320/2001 27.9.2001 Akvakultur (Mecklenburg-Vorpommern)

N 518/2001 10.10.2001 Støtte til forbedring af udstyr i fiskerihavne (Niedersachsen)

N 621/2000 26.2.2001 Operationelt program for fiskeri 2000-06 EFT C 102 af 31.3.2001

N 332/2000 8.8.2001 Skader inden for muslinge-/østersavl EFT C 330 af 24.11.2001
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Irland

Italien

Nederlandene

Portugal

Spanien

N 527/2000 19.2.2001 Program for afsætning af fiskerivarer EFT C 94 af 24.3.2001

N 529/2000 19.2.2001 Støtte til foranstaltninger i fiskerisektoren EFT C 94 af 24.3.2001

N 528/2000 10.5.2001 Fornyelse og modernisering af fiskerflåden EFT C 263 af 19.9.2001

N 525/2000 8.6.2001 Tilpasning af fiskeriindsats EFT C 263 af 19.9.2001

N 547/2000 28.8.2001 Støtte til akvakultur EFT C 59 af 6.3.2002

N 526/2000 28.8.2001 Støtte til forarbejdning af fiskerivarer EFT C 59 af 6.3.2002

N 67/2001 7.3.2001 Midlertidig indstilling af fiskeri (Sicilien) EFT C 117 af 21.4.2001

N 729b/2000 8.5.2001 Anvendelse i fiskerisektoren af de instrumenter, der er fastsat
i den aftalte programmering

EFT C 263 af 19.9.2001

N 746b/2000 17.7.2001 Støtte til SMV fra Friula Lis SpA (Friuli-Venezia-Giulia) EFT C 59 af 6.3.2002

NN 92/2001 30.10.2001 Definitivt fiskeristop EFT C 77 af 28.3.2002

N 80/2001 10.4.2001 Strukturforanstaltninger inden for fiskeriet EFT C 149 af 19.5.2001

N 497/2000 10.10.2001 Ændring af eksisterende støtte i fiskerisektoren

N 539/2001 10.10.2001 Fonde til fremme af afsætning af muslinger

N 603/2001 21.12.2001 Støtte til finansiering af en markedsføringskampagne for 
rødspætter 2002

N 89/2001 18.4.2001 Midlertidig indstilling — sardiner — fiskerisektoren EFT C 160 af 2.6.2001

N 695/2000 31.5.2001 Fond for lønkompensation inden for fiskeriet EFT C 328 af 23.11.2001

N 107/2000 8.8.2001 Støtte til lokalt fiskeri og kystfiskeri (Sipesca) EFT C 328 af 23.11.2001

NN 125/2000 30.10.2001 Operationelt program for fiskeri (2000-06) EFT C 358 af 15.12.2001

N 675/2000 3.1.2001 Socioøkonomiske foranstaltninger (Galice) EFT C 44 af 10.2.2001

N 87b/2000 5.2.2001 Kvalitetsfødevarer — fiskerisektoren (Valencia) EFT C 102 af 31.3.2001

N 657/2000 23.2.2001 Støtte til udstyr i fiskerihavne EFT C 117 af 21.4.2001

N 614/2000 23.2.2001 Støtte til investeringer i akvakultur (Galice) EFT C 117 af 21.4.2001

N 71/2001 16.3.2001 Forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter 
(Gobierno Vasco)

EFT C 160 af 2.6.2001

N 616/2000 21.3.2001 Støtte til udstyr i havne EFT C 133 af 5.5.2001

N 95/2001 2.4.2001 Strukturstøtte inden for fiskeriet (Ceuta og Melilla) EFT C 166 af 9.6.2001

N 764/2000 18.4.2001 Støtte til ikke-industrialiseret kystfiskeri EFT C 149 af 19.5.2001

N 175/2001 17.5.2001 Strukturstøtte til fiskerisektoren (Navarra) EFT C 328 af 23.11.2001

N 171/2001 17.5.2001 Forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter 
(Madrid)

EFT C 328 af 23.11.2001

N 72/2001 11.6.2001 Forarbejdning og afsætning af skovbrugs- og fiskeriprodukter 
(Generalidad de Valencia)

EFT C 328 af 23.11.2001

N 260/2001 11.7.2001 Forarbejdning og afsætning af fiskeriprodukter (Aragon) EFT C 328 af 23.11.2001

N 259/2001 11.7.2001 Strukturstøtte inden for fiskeriet (Asturias) EFT C 328 af 23.11.2001

N 40/2001 11.7.2001 Strukturstøtte inden for fiskeri (Baskerlandet) EFT C 226 af 11.8.2001

N 768/2000 11.7.2001 Støtte til fremme og forskning i nye markeder (Balearerne) EFT C 226 af 11.8.2001

N 767/2000 11.7.2001 Forarbejdning af fiskeriprodukter og 
akvakulturprodukter/-udstyr i havne (Balearerne)

EFT C 226 af 11.8.2001



STATSSTØTTE 325

KONK. BERETN. 2001

Det Forenede Kongerige

2.2. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Frankrig

2.3. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
over for hele støtten eller en del heraf

Belgien

Frankrig

N 762/2000 11.7.2001 Støtte til akvakultur (Balearerne) EFT C 226 af 11.8.2001

N 763/2000 17.7.2001 Støtte til bygning og modernisering af fartøjer (Balearerne) EFT C 234 af 18.8.2001

N 769/2000 18.7.2001 Socioøkonomiske foranstaltninger (Balearerne) EFT C 234 af 18.8.2001

N 765/2000 18.7.2001 Støtte til definitiv indstilling af fiskeriaktiviteter EFT C 234 af 18.8.2001

N 618/2000 18.7.2001 Strukturstøtte inden for fiskeriet EFT C 330 af 24.11.2001

N 332/2001 24.7.2001 Investeringer i akvakultur (Galice) EFT C 328 af 23.11.2001

N 331/2001 24.7.2001 Forarbejdning og markedsføring af fiskeri- 
og akvakulturprodukter (Extremadura)

EFT C 330 af 24.11.2001

N 410/2001 7.8.2001 Støtte til akvakultur (Aragon) EFT C 328 af 23.11.2001

N 39/2001 14.8.2001 Strukturforbedring og modernisering af fiskerisektoren 
(Murcia)

EFT C 330 af 24.11.2001

N 508/2001 11.10.2001 Forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter 
(Castilla-La Mancha) 

EFT C 342 af 5.12.2001

N 753/2000 13.11.2001 Støtte til fornyelse af fiskeriflåden (Cantábria) EFT C 59 af 6.3.2002

N 751/2000 13.11.2001 Støtte til fiskeri- og akvakulturprodukter samt udstyr i 
fiskerihavne (Cantábria)

EFT C 59 af 6.3.2002

N 754/2000 27.11.2001 Støtte til modernisering og omstilling af fiskerfartøjer 
(Cantábria)

EFT C 59 af 6.3.2002

N 752/2000 30.11.2001 Støtte til ikke-industrialiseret kystfiskeri (Cantábria) EFT C 30 af 2.2.2002

N 620/2001 20.12.2001 Støtte til kulmulefiskeri (Baskerlandet) EFT C 59 af 6.3.2002

N 611b/2001 20.12.2001 Forarbejdning og afsætning — landbrug, fiskeri og fødevarer

N 506/2001 20.12.2001 Støtte til akvakultur (Castilla-La Mancha) EFT C 59 af 6.3.2002

N 179/2001 31.5.2001 Projekter samfinansieret med FIUF inden for fiskeri og 
akvakultur (Skotland)

EFT C 263 af 19.9.2001

N 177/2001 31.5.2001 Projekter samfinansieret med FIUF inden for fiskeri og 
akvakultur (England)

EFT C 263 af 19.9.2001

N 490/2001 28.8.2001 Fiskerfartøjer (Skotland) 2001 EFT C 59 af 6.3.2002

N 180/2001 11.10.2001 Projekter samfinansieret med FIUF inden for fiskeri og 
akvakultur (Nordirland)

EFT C 77 af 28.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Støtte til opførelse og erhvervelse af fiskerfartøjer EFT C 25 af 29.1.2002

N 632/2000
(C 3/2001)

17.1.2001 Støtte til brændstof til fiskeri EFT C 78 af 10.3.2001

NN 111/2000
(C 9/2001)

31.1.2001 Kompensation på grund af stigende gasoliepriser inden for 
fiskeri

EFT C 78 af 10.3.2001

NN 11/1997
(C 76/2001)

30.10.2001 Støtte til bygning og erhvervelse af fiskerfartøjer EFT C 25 af 29.1.2002

NN 80/2000
(C 91/2001)

11.12.2001 Skadesgodtgørelse til akvakulturbrugere og fiskere, der er 
blevet ramt af olieforurening og storm

EFT C 39 af 13.2.2002
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Italien

Nederlandene

Spanien

Det Forenede Kongerige

2.4. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
efter at den pågældende medlemsstat har trukket det anfægtede støtteprojekt tilbage

Italien

2.5. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Belgien

Spanien

3. Inden for transportsektoren

3.1. Sager, hvori Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har konstateret, 
at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Irland

Italien

NN 21/2001
(C 29/2001)

8.5.2001 Støtte til fiskerivirksomheder på grund af stigende 
brændstofpriser

EFT C 179 af 25.6.2001

NN 15/2001
(C 84/2001)

13.11.2001 Teknisk fiskeristop EFT C 25 af 29.1.2002

NN 12/2001
(C 83/2001)

13.11.2001 Algeforurening i Adriaterhavet EFT C 25 af 29.1.2002

N 159/2001 8.5.2001 SFM-Premielasten

NN 108/2000
(C 7/2001)

31.1.2001 Fritagelse for sociale byrder EFT C 78 af 10.3.2001

NN 109/1999
(C 88/2001)

28.11.2001 Støtte til køb af kvoter til udleje til fiskere EFT C 38 af 12.2.2002

NN 108/1999
(C 87/2001)

28.11.2001 Udlejning af fiskekvoter via Orkneyøernes råd EFT C 38 af 12.2.2002

C 54/1997 17.1.2001 Bestemmelser for fiskeriet (Sicilien) EFT L 62 af 2.3.2001

N 632/2000 31.1.2001 Støtte til brændstof til fiskeriet EFT C 78 af 10.3.2001

N 95/2001 25.4.2001 Strukturstøtte inden for fiskeriet (Ceuta og Melilla) EFT C 166 af 9.6.2001

NN 86/2001 5.10.2001 Air Rianta — irske lufthavne

N 58/2000 13.3.2001 Fremme af Piedmonts lufthavnssystem

N 733/2000 25.4.2001 Regional lov nr. 7/2000 — forbedring af den offentlige 
taxitransport
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3.2. Sager, hvori Kommissionen uden at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
eller artikel 6, stk. 5, i beslutning nr. 2496/96/EKSF har fundet støtten forenelig
med fællesmarkedet

Østrig

Belgien

Danmark

Finland

Frankrig

Tyskland

Italien

N 219/2001 20.6.2001 Pilotprojekt til udvikling af intermodal transport på Donau EFT C 244 af 1.9.2001

NN 153/2001 20.12.2001 Statsgaranti til luftfartsindustrien EFT C 59 af 6.3.2002

N 636/2001 17.10.2001 Foreløbigt lån til Sabena

NN 141/2001 11.12.2001 Midlertidig forsikringsordning inden for luftfarten EFT C 24 af 26.1.2002

N 550/2001 11.12.2001 Laste- og lossefaciliteter i forbindelse med transport ad indre 
vandveje

EFT C 24 af 26.1.2002

NN 127/2000 28.3.2001 Omstruktureringsstøtte til Combus A/S EFT C 133 af 5.5.2001

NN 161/2001 20.12.2001 Midlertidig forsikringsdækning mod tredjepartsansvar for 
flyselskaber og tjenesteydere inden for luftfartssektoren

EFT C 30 af 2.2.2002

NN 146/2001 20.12.2001 Midlertidig forsikringsdækning mod tredjepartsansvar for 
flyselskaber og tjenesteydere inden for luftfartssektoren

EFT C 30 af 2.2.2002

N 856/2000 23.3.2001 Tilbagebetaling af arbejdsgivernes sociale bidrag til ejerne

N 766/2000 31.1.2001 Tilbagebetaling af arbejdsgivernes sociale bidrag til bedrifter 
inden for søfartssektoren

N 639/2000 1.3.2001 Ruteflyvning Korsika-Lyon

N 638/2000 1.3.2001 Ruteflyvning Korsika-Montpellier

N 88/2001 30.4.2001 Tilbagebetaling af børnetilskud og arbejdsløshedsforsikring til 
virksomheder inden for søfartssektoren

NN 122/2000 23.5.2001 Sernam EFT C 199 af 14.7.2001

N 321/2001 20.6.2001 Videreførelse af motorvejsbevilling til SFTRF EFT C 211 af 28.7.2001

N 299/2001 2.10.2001 Støtte til franske transportvirksomheder ad indre vandveje 
2001-03

EFT C 342 af 5.12.2001

NN 157/2001 20.12.2001 Dækning af luftfartsrisiko ved statsgaranti 

NN 97/2000 28.3.2001 Støtte til uddannelse på søfartsområdet 2000 EFT C 166 af 9.6.2001

N 723/2001 20.12.2001 Støtte til LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH

NN 162/2001 20.12.2001 Statsgaranti til luftfartssektoren EFT C 59 af 6.3.2002

N 292/2000 25.4.2001 Trento — vejsektoren EFT C 160 af 2.6.2001
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Luxembourg

Nederlandene

Portugal

Spanien

Sverige

Det Forenede Kongerige

3.3. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat 
om at indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Frankrig

3.4. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
over for hele støtten eller en del deraf

Frankrig

NN 140/2001 28.11.2001 Statsgaranti til luftfartsselskaber

N 597/2000 31.1.2001 Støtte til flodskibsfart EFT C 102 af 31.3.2001

N 583/2000 3.7.2001 Nedbringelse af CO2-emissioner EFT C 234 af 18.8.2001

NN 144/2001 28.11.2001 Midlertidige nødforanstaltninger for luftfarten

NN 48/2001 25.7.2001 Trasmed — kontrakt 1998 EFT C 96 af 20.4.2002

NN 143/2001 20.12.2001 Statslig genforsikring for risici i forbindelse med krig og 
terrorisme, som påvirker lufttrafikken

N 785/2000 28.2.2001 Uddannelse for søfolk EFT C 107 af 7.4.2001

N 542/2001 30.10.2001 Fritagelse/nedsættelse af skatter og sociale bidrag EFT C 347 af 8.12.2001

NN 139/2001 11.12.2001 Foranstaltninger vedrørende forsikring inden for luftfarten EFT C 24 af 26.1.2002

N 687/2000 13.2.2001 Konkurrence om innoverende løsninger inden for 
jernbanebaseret logistik

N 500/2001 19.9.2001 Støtte til jernbanenet til autoriserede forvaltere af 
jernbaneinfrastruktur

EFT C 333 af 28.11.2001

N 499/2001 2.10.2001 Støtte til søfartsuddannelse — SMarT EFT C 347 af 8.12.2001

NN 90/2001 23.10.2001 Luftfartsforsikring EFT C 108 af 4.5.2002

N 649/2001 20.12.2001 Støtte til fragtfaciliteter EFT C 45 af 19.2.2002

NN 112/2000 17.4.2001 Foranstaltninger til fordel for vejtransport i forbindelse med 
stigende benzinpriser

EFT C 160 af 2.6.2001

NN 16/2001
(C 14/2001)

28.2.2001 Støtte til virksomheden Nationale Maritime Corse-
Méditerannée 

EFT C 117 af 21.4.2001

NN 112/2000
(C 25/2001)

17.4.2001 Støtte til vejtransport i forbindelse med stigende benzinpriser EFT C 160 af 2.6.2001
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Italien

Nederlandene

3.5. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
efter at den har konstateret, at der ikke er tale om støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Italien

3.6. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet og afsluttet 
proceduren efter EF-traktatens artikel artikel 88, stk. 2, med en endelig positiv beslutning

Belgien

Frankrig

Italien

3.7. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og afsluttet 
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ eller delvis negativ beslutning

Frankrig

Italien

NN 56/2000
(C 24/2001)

11.4.2001 Foranstaltninger til fordel for virksomheder inden for 
landevejstransport i forbindelse med oliekrisen

EFT C 160 af 2.6.2001

N 93/2001
(C 97/2001)

20.12.2001 Sikkerhed inden for søtransport EFT C 50 af 23.2.2002

NN 115/2000
(C 26/2001)

11.4.2001 Nederlandsk støtte til vejtransport EFT C 160 af 2.6.2001

NN 43/2001 11.7.2001 Bugserbådoperationer

C 81/1998 18.7.2001 Foranstaltninger til fordel for arbejde inden for havnesektoren 
efter artikel 24-29

C 27/1993 18.7.2001 Foranstaltninger til fordel for arbejde inden for havnesektoren

C 69/1999 18.7.2001 Støtte til Sabena EFT L 249 af 19.9.2001

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — supplerende 
omstruktureringsforanstaltninger (80 mio. FRF)

C 14/2001 30.10.2001 Støtte til virksomheden Nationale Maritime Corse-
Méditerannée 

EFT L 2002 af 21.2.2002

C 64/1999 20.6.2001 Tirrenia-gruppen EFT L 305 af 4.12.2001

C 54/1996 18.7.2001 Lufttransport

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — supplerende 
omstruktureringsforanstaltninger (80 mio. FRF)

C 81/1998 18.7.2001 Foranstaltninger til fordel for arbejde inden for havnesektoren 
efter artikel 24-29

C 27/1993 18.7.2001 Foranstaltninger til fordel for arbejde inden for havnesektoren
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3.8. Støtteforanstaltninger, hvor Kommissionen har konstateret, at den pågældende medlemsstat 
accepterer at ændre eksisterende foranstaltninger i henhold til Kommissionens forslag 
om passende foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1

Nederlandene

E — EF-Domstolens domme

1. Retten i Første Instans

2. Domstolen

E 45/2000 3.7.2001 Skattefritagelse for Schipol Group (Amsterdam lufthavn)

Sag Parter Dato Offentliggjort

T-9/98 Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH mod 
Kommissionen 22.11.2001

EFT C 31 af 
2.2.2002, s. 7

T-12/99,
T-63/99

UK Coal plc mod Kommissionen
12.7.2001

EFT C 331 af 
24.11.2001, s. 18

T-6/99 ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH mod 
Kommissionen 5.6.2001

EFT C 3 af 
5.1.2002, s. 22

T-187/99 Agrana Zucker und Stärke AG mod 
Kommissionen 7.6.2001

EFT C 259 af 
15.9.2001, s. 7

T-288/97 Regionen Friuli-Venezia-Giulia mod 
Kommissionen 4.4.2001

T-69/96 Hamburger Hafen- und Lagerhaus 
Aktiengesellschaft, Zentralverband der 
Deutschen Seehafenbetriebe eV og 
Unternehmensverband Hafen Hamburg eV mod 
Kommissionen 21.3.2001

EFT C 161 af 
2.6.2001, s. 13

T-73/98 Société chimique Prayon-Rupel SA mod 
Kommissionen 15.3.2001

EFT C 150 af 
19.5.2001, s. 20

T-156/98 RJB Mining plc mod Kommissionen
31.1.2001

EFT C 134 af 
5.5.2001, s. 17

Sag Parter Dato Offentliggjort

C-53/00 Ferring SA mod Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale (ACOSS) 22.11.2001

EFT C 17 af
19.1.2002, s. 6

C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH og Wietersdorfer & 
Peggauer Zementwerke GmbH mod 
Finanzlandesdirektion für Kärnten 8.11.2001

EFT C 3 af 
5.1.2002, s. 6

C-276/99 Tyskland mod Kommissionen
25.10.2001

EFT C 369 af 
22.12.2002, s. 2

C-400/99 Italien mod Kommissionen
9.10.2001

EFT C 348 af 
8.12.2001, s. 4

C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd mod The Coal Authority 
and Secretary of State for Trade and Industry 20.9.2001

EFT C 17 af 
19.1.2002, s. 2
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C-378/98 Kommissionen mod Belgien
3.7.2001

EFT C 227 af
11.8.2001, s. 5

C-280/99 P-
C-282/99 P

Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA og 
Ferriera Acciaieria Casilina SpA mod 
Kommissionen 21.6.2001

EFT C 227 af 
11.8.2001, s. 3

C-204/97 Portugal mod Kommissionen
Statsstøtte — støtte til likør- og 
spiritusproducenter — støtte ydet af Frankrig i 
forbindelse med stigning i intern beskatning 3.5.2001

EFT C 200 af
14.7.2001, s. 8

C-261/99 Kommissionen mod Frankrig
En stats undladelse af at opfylde sine 
forpligtelser — statsstøtte uforenelig med 
fællesmarkedet — tilbagesøgning — ikke 
absolut umulighed for gennemførelse 22.3.2001

EFT C 200 af
14.7.2001, s. 3

C-17/99 Frankrig mod Kommissionen
22.3.2001

EFT C 200 af
14.7.2001, s. 3

C-379/98 PreussenElektra AG mod Schleswag AG, 
sammen med Windpark Reußenköge III GmbH 
og delstaten Schleswig-Holstein 13.3.2001

EFT C 173 af
16.6.2001, s. 18

C-99/98 Østrig mod Kommissionen
15.2.2001

EFT C 173 af
16.6.2001, s. 7
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IV — INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af aftalerne mellem De
Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater og Canadas regering om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning — 1. januar til 31. december 2001

1. De Forenede Stater

1.1. Indledning

Den 23. september 1991 indgik Kommissionen og De Forenede Staters regering en aftale om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning (234) (»1991-aftalen«), der har til formål at styrke
samarbejdet mellem konkurrencemyndighederne. Ved Rådets og Kommissionens fælles afgørelse af
10. april 1995 (235) blev aftalen godkendt og erklæret gyldig fra det tidspunkt, hvor den blev undertegnet
af Kommissionen.

En anden aftale (»1998-aftalen«), som styrker 1991-aftalens bestemmelser om »positive comity« (positiv
behandling), trådte i kraft den 4. juni 1998 (236) efter at være blevet godkendt ved Rådets og
Kommissionens fælles afgørelse af 29. maj 1998.

Den 8. oktober 1996 vedtog Kommissionen den første rapport om gennemførelsen af 1991-aftalen for
perioden 10. april 1995 til 30. juni 1996 (237). Den anden rapport dækker resten af kalenderåret 1996, dvs.
perioden fra den 1. juli 1996 til den 31. december 1996 (238). Den tredje rapport dækker hele
kalenderåret 1997 (239), den fjerde kalenderåret 1998 (240), den femte kalenderåret 1999 (241) og den sjette
kalenderåret 2000 (242). Nærværende rapport dækker kalenderåret 2001. Rapporten bør læses i
forlængelse af den første rapport, som i detaljer beskriver fordelene ved et sådant samarbejde, men også
dets begrænsninger.

1991-aftalen indeholder i korte træk følgende bestemmelser:

— meddelelse om sager, der behandles af den ene parts konkurrencemyndigheder, når disse sager
påvirker den anden parts væsentlige interesser (artikel II), og udveksling af oplysninger om
generelle spørgsmål i forbindelse med håndhævelsen af konkurrencereglerne (artikel III)

— samarbejde og samordning af de foranstaltninger, som parternes konkurrencemyndigheder træffer
(artikel IV)

¥234∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, s. 47 og 50).

¥235∂ EFT L 95 af 27.4.1995, s. 45 og 46.
¥236∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af principperne

om »positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning (EFT L 173 af 18.6.1998, s. 26-31).
¥237∂ KOM(96) 479 endelig, jf. XXVI Beretning om Konkurrencepolitikken, s. 299-311.
¥238∂ KOM(97) 346 endelig, jf. XXVI Beretning om Konkurrencepolitikken, s. 312-318.
¥239∂ KOM(1998) 510 endelig, jf. XXVII Beretning om Konkurrencepolitikken, s. 317-327.
¥240∂ KOM(1999) 439 endelig, jf. XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken, s. 313-328.
¥241∂ KOM(2000) 618 endelig, jf. XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken, s. 319-332.
¥242∂ KOM(2002) 45 endelig, jf. XXX Beretning om Konkurrencepolitikken, s. 291-307.
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— en procedure for »traditional comity« (traditionel behandling), hvorved parterne forpligter sig til at
tage hensyn til den anden parts væsentlige interesser, når de træffer foranstaltninger til håndhævelse
af deres konkurrenceregler (artikel VI)

— en procedure for »positive comity« (positiv behandling), hvorved den ene part kan opfordre den
anden til efter dennes egne regler at træffe passende foranstaltninger over for en
konkurrencebegrænsende adfærd på sidstnævntes område, der påvirker den opfordrende parts
væsentlige interesser (artikel V).

Det er desuden præciseret i 1991-aftalen, at ingen af dens bestemmelser må fortolkes på en måde, der
strider mod gældende lovgivning i EU og USA (artikel IX). Konkurrencemyndighederne er således
fortsat bundet af deres interne regler om beskyttelse af fortrolige oplysninger, som de kommer i
besiddelse af i forbindelse med deres respektive undersøgelser (artikel VIII).

1998-aftalen præciserer både proceduren for samarbejdsinstrumentet »positive comity« og de
omstændigheder, hvor det kan anvendes. Den beskriver især, hvornår den opfordrende part normalt bør
indstille sine egne håndhævelsesforanstaltninger og henvise en sag.

1.2. Samarbejde mellem EU og USA i 2001

I 2001 fortsatte Kommissionen sit nære samarbejde med konkurrencedepartementet under det
amerikanske justitsministerium (Department of Justice — DoJ) og Federal Trade Commission (FTC) i et
stadig stigende antal sager. Der var tale om en langt hyppigere kontakt mellem Kommissionens
tjenestemænd og deres amerikanske kolleger. Denne kontakt spænder fra indgående sagsrelaterede
drøftelser til behandling af mere generelle, undertiden teoretiske, konkurrencepolitiske spørgsmål. Den
sagsrelaterede kontakt foregår normalt som regelmæssige telefonsamtaler, e-post, udveksling af
dokumenter og andre forbindelser mellem sagsbehandlerne. Der er også tale om forholdsvis hyppige
møder og kontakter på højt plan. Samarbejdet er fortsat til stor fordel for begge parter, idet det styrker de
respektive håndhævelsesaktiviteter, forhindrer unødige konflikter eller uoverensstemmelser i forbindelse
med disse aktiviteter og skaber bedre forståelse for modpartens konkurrencepolitik.

1.2.1. Fusionssager

Udviklingen i markedsglobaliseringen fortsatte hastigt i årets løb, hvilket bedst kan illustreres med det
rekordhøje antal grænseoverskridende fusioner og deres omfang. I 2001 blev der fortsat anmeldt et stort
antal transaktioner til såvel Kommissionen som USA’s konkurrencemyndigheder. I forbindelse med
undersøgelsen af disse planlagte fusioner er der næsten dagligt kontakt mellem de ansatte i Merger
Taskforce under Generaldirektoratet for Konkurrence og det amerikanske DoJ og FTC. Samarbejdet er
mest effektivt i de tilfælde, hvor de involverede parter giver EU’s og USA’s myndigheder tilladelse til at
udveksle de oplysninger, de afgiver, idet de giver afkald på deres ret til fortrolig behandling, hvilket nu
sker ofte.

I Metso/Svedala-sagen, der vedrørte stenknusningsudstyr, var der tale om et nært og omfattende
samarbejde mellem Kommissionen og FTC ikke blot om vurderingen af selve sagen, men også om
vurderingen af, om tilsagnene var tilstrækkelige. Fusionen blev til sidst godkendt af begge myndigheder
på visse betingelser. I Nestlé/Ralston Purina-sagen, der vedrørte foder til kæledyr, arbejdede
Kommissionen og FTC også nært sammen under forhandlingerne om tilsagnene. I CVC/Lenzing-sagen
holdt Kommissionen og FTC sig i nær kontakt med hinanden under hele proceduren til fordel for begge
parter, idet de udvekslede oplysninger og drøftede og udarbejdede en ensartet analyse af de væsentligste
spørgsmål. Da Kommissionen havde forbudt transaktionen, indstillede FTC sagen. I GE/Honeywell-
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sagen blev fusionen til sidst godkendt af DoJ og forbudt af Kommissionen. Selv om Kommissionen
nåede frem til et andet resultat end DoJ, skyldtes dette ikke et manglende samarbejde mellem de to
myndigheder. Samarbejdet mellem Kommissionen og DoJ var tværtimod meget intenst og blev indledt
tidligt i sagen, dvs. længe før transaktionen rent faktisk blev anmeldt til Kommissionen.

1.2.2. Andre sager end fusioner

I årets løb er kontakten mellem Kommissionen og de amerikanske konkurrencemyndigheder blevet
forøget væsentligt i forbindelse med sager, der ikke vedrører fusionsområdet, især kartelsager.
Kommissionen og DoJ drøftede omkring 11 kartelsager, som de begge havde behandlet. De fleste
kontakter foregik via telefon og e-post, men i visse tilfælde blev der aflagt besøg. I Fine Art Auction
Houses-sagen var samarbejdet mellem de to myndigheder særdeles effektiv og førte blandt andet til en
samordning af tidspunktet for de to myndigheders undersøgelser. Det skyldtes blandt andet den straffe-
retlige undersøgelse og retssag ved District Court of the Southern District of New York mod Sotheby’s
tidligere formand Taubman. Da en af de involverede virksomheder gav afkald på sin ret til fortrolig
behandling, fik de to myndigheder desuden mulighed for at udveksle synspunkter om fortrolige forhold.
Kommissionens undersøgelse var endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2001. DoJ og Kommissionen var
også i andre tilfælde i stand til at samordne deres undersøgelser, f.eks. tidspunktet for uanmeldte besøg i
de pågældende virksomheder.

1.3. Administrative ordninger for deltagelse

Kommissionen vedtog den 31. marts 1999 en konkret formulering af de administrative ordninger mellem
EU’s og USA’s konkurrencemyndigheder om parternes gensidige deltagelse i visse faser af de
procedurer, der indledes på grundlag af deres respektive konkurrenceregler (243). Disse ordninger blev
indgået som led i aftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og USA’s regering om anvendelsen af
deres konkurrencelovgivning og navnlig bestemmelserne om samordning af håndhævelsesaktiviteter. I
maj 2001 deltog repræsentanter for DoJ i den mundtlige høring i GE/Honeywell-sagen.

1.4. EU’s og USA’s fælles arbejdsgruppe på fusionsområdet

Arbejdet i den fælles arbejdsgruppe på fusionsområdet fortsatte, og i løbet af 2001 har der været
omfattende trepartsdrøftelser (Kommissionen/DoJ/FTC), herunder en række tele/video-konferencer. På
det bilaterale møde den 24. september 2001 blev det besluttet at udvide og intensivere arbejdsgruppens
aktiviteter.

1.5. Kontakter på højt plan

Der blev i løbet af 2001 ført en lang række bilaterale kontakter på højt plan mellem Kommissionen og de
relevante amerikanske myndigheder. Kommissær Mario Monti aflagde således besøg i Washington i
marts og benyttede lejligheden til at mødes med blandt andet ledende regeringsmedlemmer. I forbindelse
med det årlige bilaterale EU/US-møde i Washington mødtes kommissær Mario Monti den 24. september
med de nyudpegede chefer for de amerikanske konkurrencemyndigheder, vicejustitsminister Charles
James fra DoJ’s konkurrencedepartement og FTC’s formand Timothy Muris. Mødet faldt sammen med
tiårsdagen for indgåelsen af den bilaterale aftale om konkurrencepolitikken mellem EU og USA. I årets
løb blev der også holdt møder mellem Kommissionen og andre amerikanske myndigheder, f.eks. USA’s
transportministerium (der har et vist ansvar for behandlingen af konkurrencepolitiske spørgsmål).

¥243∂ EU-Bulletin 3-1999, Konkurrence (18/43); beretning for 1999, KOM(2000) 618 endelig, s. 5.
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1.6. Statistiske oplysninger

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de amerikanske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i 84 sager i perioden 1. januar til 31. december 2001. Sagerne er opdelt i
fusionssager og andre sager og anført i bilag 1.

Kommissionen modtog i alt 37 meddelelser fra de amerikanske myndigheder i samme periode. Bilag 2
indeholder en liste over disse sager, igen opdelt i fusionssager og andre sager.

De fleste meddelelser fra begge parter vedrørte fusioner. Kommissionen gav 71 fusionsmeddelelser, og
de amerikanske myndigheder gav 25.

De anførte tal angiver antallet af sager, hvor der blev givet en eller flere meddelelser, og ikke det samlede
antal meddelelser. Efter aftalens artikel II kan der gives meddelelse i procedurens forskellige faser, og der
kan således været givet mere end én meddelelse om samme sag.

b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne

I henhold til den fortolkningsmeddelelse, som De Europæiske Fællesskaber har sendt til de amerikanske
myndigheder, og den erklæring om gennemsigtighed, Kommissionen afgav over for Rådet den
10. april 1995, skal Kommissionen efter at have underrettet de amerikanske konkurrencemyndigheder
informere den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres, om de meddelelser, Kommissionen har
modtaget fra de amerikanske konkurrencemyndigheder. Når Kommissionen modtager meddelelser fra de
amerikanske myndigheder, videresendes de således omgående til de relevante kontorer i Generaldirek-
toratet for Konkurrence og samtidig i kopi til den eller de medlemsstater, hvis interesser eventuelt
berøres. Når Generaldirektoratet for Konkurrence giver meddelelse til de amerikanske myndigheder,
sendes der på tilsvarende vis kopier heraf til den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres.

1.7. Konklusioner

I 2001 blev samarbejdet mellem EU og USA yderligere intensiveret på alle områder af konkurrencepo-
litikken. Et rekordstort antal fusioner blev i 2001 anmeldt til både Kommissionen og de amerikanske
myndigheder. Det skal bemærkes, at der i 2001 var et øget samarbejde om bekæmpelse af globale
karteller, og myndighederne på begge sider af Atlanten benytter også i stigende omfang de samme metoder
til fastlæggelse og gennemførelse af tilsagn samt den samme kontrol, der efter fusionen skal føres med
overholdelsen af tilsagnene. Kommissionen, DoJ og FTC videreførte desuden en igangværende dialog om
generelle konkurrencepolitiske/håndhævelsesmæssige spørgsmål af fælles interesse.

2. Canada

2.1. Indledning

Aftalen mellem EU og Canada om samarbejde på konkurrenceområdet (244) skal fremme samarbejdet
mellem De Europæiske Fællesskaber og Canada om håndhævelsen af deres respektive konkurren-

¥244∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning
(EFT L 175 af 10.7.1999, s. 50).
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ceregler. Aftalen blev undertegnet den 17. juni 1999 på topmødet mellem EU og Canada i Bonn og trådte
i kraft ved undertegnelsen.

Aftalen omhandler blandt andet: a) gensidig meddelelse om håndhævelsesaktiviteter, hvor den ene
konkurrencemyndigheds aktiviteter kan påvirke den andens parts vigtige interesser, b) konkurrencemyn-
dighedernes gensidige bistand i forbindelse med håndhævelsesaktiviteterne, c) de to myndigheders
samordning af deres håndhævelsesaktiviteter, d) den ene parts anmodning om, at den anden parts
konkurrencemyndighed griber ind (positive comity), e) gensidig hensyntagen til den anden parts
væsentlige interesser i forbindelse med sine håndhævelsesaktiviteter (traditional comity) og f) parternes
udveksling af oplysninger, med forbehold af gældende nationale love om beskyttelse af fortrolige
oplysninger. Rapporten om samarbejdet fra den 17. juni 1999 til den 31. december 2001 blev
offentliggjort sammen med den sjette rapport om samarbejdet med USA (245). Nærværende rapport
vedrører kalenderåret 1. januar til 31. december 2001.

2.2. Samarbejde

Et stadig større antal sager behandles af konkurrencemyndighederne på begge sider, hvilket medfører et
større og bedre samarbejde. Kommissionen og de canadiske konkurrencemyndigheder har hyppigt ført
nyttige kontakter. Drøftelserne har vedrørt både spørgsmål i forbindelse med konkrete sager og
spørgsmål af mere generel art. Kontakter vedrørende bestemte sager foregår normalt i form af telefon-
samtaler, e-post, udveksling af dokumenter og andre forbindelser mellem sagsbehandlerne. Kontakter
vedrørende bestemte sager omfattede håndhævelsen af konkurrencereglerne på alle områder. Af
fusionssager skal blandt andet nævnes GE/Honeywell, Nestlé/Ralston Purina og Bayer Aventis.
Samarbejdet om kartelsager blev udvidet væsentligt, og omkring otte kartelsager, der blev behandlet af
både Kommissionen og de canadiske konkurrencemyndigheder, blev drøftet mellem de to myndigheder.

Spørgsmål af mere generel art blev taget op til drøftelse i forbindelse med besøg og gennem videokon-
ferencer. Som fastsat i samarbejdsaftalen, blev der holdt to bilaterale møder i februar 2001 i Bruxelles og
i september 2001 i Ottawa med deltagelse af cheferne for de respektive konkurrencemyndigheder.
Desuden mødtes de to myndigheders fusions- og kartelafdelinger for at drøfte spørgsmål, som specielt
vedrørte deres områder.

2.3. Statistiske oplysninger

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de canadiske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i i alt otte sager i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2001 (bilag 3).
Kommissionen modtog ti meddelelser fra de canadiske konkurrencemyndigheder i 2001 (bilag 4).

b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne

Som fastsat i aftalen, har Kommissionen underrettet den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres,
om de meddelelser, den har modtaget fra de canadiske konkurrencemyndigheder. Når Kommissionen
modtager meddelelser fra de canadiske konkurrencemyndigheder, fremsendes de således omgående til de
relevante kontorer i Generaldirektoratet for Konkurrence og samtidig i kopi til den eller de
medlemsstater, hvis interesser eventuelt berøres. På samme måde sender Generaldirektoratet for

¥245∂ KOM(2002) 45 endelig, jf. XXX Beretning om Konkurrencepolitikken, s. 291-307.
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Konkurrence kopier til den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres, når den giver meddelelse til de
canadiske konkurrencemyndigheder.

2.4. Konklusion

Aftalen har ført til nærmere forbindelser mellem Kommissionen og de canadiske konkurrencemyn-
digheder og har givet dem større kendskab til hinandens konkurrencepolitik. Stadig flere sager
undersøges af begge konkurrencemyndigheder, og der er derfor en voksende erkendelse af, at det er
vigtigt på den ene side at undgå modstridende beslutninger og på den anden side at samordne håndhævel-
sesaktiviteterne i det omfang, begge parter finder det til gensidig nytte. Det øgede samarbejde i 2001 om
bekæmpelse af globale karteller er også vigtigt. Kommissionen og de canadiske konkurrencemyn-
digheder videreførte desuden en igangværende dialog om generelle konkurrencepolitiske/håndhævelses-
mæssige spørgsmål af fælles interesse.
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BILAG 1 (246)

KOMMISSIONENS MEDDELELSER TIL DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER — 
1. JANUAR — 31. DECEMBER 2001

Fusionssager

¥246∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter listen kun de undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.

01 Sag nr. COMP/ M.2291 VNU/AC Nielsen

02 Sag nr. COMP/ M.2256 Philips/Agilent

03 Sag nr. COMP/ M.2211 Universal Studio Networks/NTL/Studio Channel

04 Sag nr. COMP/ M.2271 Cargill/Agribrands

05 Sag nr. COMP/ M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville

06 Sag nr. COMP/ M.2312 Abbott/BASF

07 Sag nr. COMP/ M.2324 Sanmina Corp.

08 Sag nr. COMP/ M.2208 Chevron/Texaco

09 Sag nr. COMP/ M.2302 Heinz/CSM

10 Sag nr. COMP/ M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich

11 Sag nr. COMP/ M.2220 General Electric/Honeywell

12 Sag nr. COMP/ M.2330 Cargill/Banks

13 Sag nr. COMP/ M.1976 Shell/Halliburton/Welldynamics

14 Sag nr. COMP/ M.2079 Raytheon/Thales

15 Sag nr. COMP/ M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim

16 Sag nr. COMP/ M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries

17 Sag nr. COMP/ M.2275 PepsiCo/Quaker

18 Sag nr. COMP/ M.2365 Schlumberger/Sema

19 Sag nr. COMP/ M.2355 Dow Chemicals/Enichem Polyurethanes

20 Sag nr. COMP/ M.2350 Campbell/ECBB (Unilever)

21 Sag nr. COMP/ M.2231 Huntsmann International/Albright & Wilson

22 Sag nr. COMP/ M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz

23 Sag nr. COMP/ M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister

24 Sag nr. COMP/ M.2222 UGC/Liberty Media

25 Sag nr. COMP/ M.2394 SCI Systems/Nokia Networks

26 Sag nr. COMP/ M.2435 Electronic Data Systems Corp/Systematics AG
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27 Sag nr. COMP/ M.2424 TYCO/CIT

28 Sag nr. COMP/ M.2405 Dow Chemical Company/Ascot plc

29 Sag nr. COMP/ M.2359 International Fuel Cells/SOPC (Shell)

30 Sag nr. COMP/ M.2466 Sodexho/Abela (II)

31 Sag nr. COMP/ M.2190 LSG/OFSI

32 Sag nr. COMP/ M.2421 Continental/Temic

33 Sag nr. COMP/ M.2460 IBM/Informix

34 Sag nr. COMP/ M.2415 Interpublic/True North

35 Sag nr. COMP/ M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP

36 Sag nr. COMP/ M.2461 OM Group/DMC

37 Sag nr. COMP/ M.2439 Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV

38 Sag nr. COMP/ M.2489 Borg Warner/Hitachi

39 Sag nr. COMP/ M.2337 Nestlé/Ralston Purina

40 Sag nr. COMP/ M.2480 Thomson/Carlton/JV

41 Sag nr. COMP/ M.2531 Sara Lee/Earthgrains

42 Sag nr. COMP/ M.2534 SCI Systems/Nokia Networks

43 Sag nr. COMP/ M.2517 Bristol-Myers Squibb/Du Pont

44 Sag nr. COMP/ M.2509 Dow/Reichhold/JV

45 Sag nr. COMP/ M.2575 Liberty Mutual/Grupo RSA España

46 Sag nr. COMP/ M.2510 Cendant/Galileo

47 Sag nr. COMP/ M.2510 Ny meddelelse — Cendant/Galileo

48 Sag nr. COMP/ M.2571 Johnson Controls/Sagem

49 Sag nr. COMP/ M.2549 Sanmina/SIC Systems

50 Sag nr. COMP/ M.2560 APAX Europe V — A.L.P. Delaware (USA) Mannesmann Plastics 
Machinery AG, Krauss-Maffei Corp., Van Dorn Demag Corp., Krauss-
Maffei France, Netstal Maschinen AG

51 Sag nr. COMP/ M.2526 GE Insurance Holdings/National Mutual Life

52 Sag nr. COMP/ M.2559 USG/Deutsche Perlite

53 Sag nr. COMP/ M.2505 Tyco/CR Bard

54 Sag nr. COMP/ M.2584 Tyco/Sensormatic

55 Sag nr. COMP/ M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA/JV

56 Sag nr. COMP/ M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur

57 Sag nr. COMP/ M.2572 Time UK Publishing Holdings Ltd/IPC Group Ltd

58 Sag nr. COMP/ M.2648 KPNQWest/Global Telesystems
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Andre sager end fusionssager

59 Sag nr. COMP/ M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé/JV

60 Sag nr. COMP/ M.2562 Bertelsmann/France Loisirs

61 Sag nr. COMP/ M.2651 AT&T/Concert

62 Sag nr. COMP/ M.2667 Utilicorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV

63 Sag nr. COMP/ M.2643 Blackstone/cdPQ/DeTeKS BW 

64 Sag nr. COMP/ M.2652 Blackstone/cdPQ/DeTeKS NRW 

65 Sag nr. COMP/ M.2656 Cinven/Klöckner

66 Sag nr. COMP/ M.2613 Alcoa/BHP/Billiton/JV

67 Sag nr. COMP/ M.2502 Cargill/Cerestar

68 Sag nr. COMP/ M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV

69 Sag nr. COMP/ M.2642 BT/Concert

70 Sag nr. COMP/ M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC

71 Sag nr. COMP/ M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom

01 Anmodning om oplysninger 

02 Anmodning om oplysninger 

03 Anmodning om oplysninger

04 Anmodning om oplysninger

05 Sag nr. COMP/ 38.102 PO/NSI-VeriSign Registry

06 Sag nr. COMP/ 38.064/F Covisint

07 Anmodning om oplysninger

08 Anmodning om oplysninger

09 Sag nr. COMP/ 37.926 Sun Microsystems/ETSI

10 Sag nr. COMP/ 36.213/F2 GEAE + P&W

11 Anmodning om oplysninger

12 * * *

13 * * *



348  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2001

BILAG 2

DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDERS MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN —
1. JANUAR — 31. DECEMBER 2001

Fusionssager

01 Philips/Agilent

02 Svedala/Metso

03 Quaker Oats/PepsiCo

04 Baker Holding/Lhoist

05 GlaxoSmithKline

06 Eastern Lime Holding/Blue Circle Industries

07 Ralston Purina/Nestlé

08 Svedala/Metso

09 France Télécom/Equant

10 Chevron/Texaco

11 General Electric/Honeywell

12 Philips/Marconi

13 Cargill/Cerester

14 Seagram/Pernod/Diageo

15 Stoess/Leiner Davis Gelatin

16 Weston/Unilever

17 National Dairy Holdings/Marigold

18 3D Systems Corporation

19 National Dairy Holdings/Crowley Foods Inc.

20 Blue Circle Industries/Lafarge

21 Reuters Group/Bridge

22 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II

23 DGF Stoess

24 Dow Chemical Company/Rechhold

25 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II
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Andre sager end fusionssager (247)

01 Delta Airlines/Air France

02 Anchor (carbon cathode block)

03 *

04 USAid waterworks projects (bødestraf)

05 *

06 (Monochloacetic) Akzo Nobel 

07 Powder River Basin Coal 

08 *

09 *

10 *

11 *

12 *

¥247∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter listen kun de undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.
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BILAG 3 (248) 

KOMMISSIONENS MEDDELELSER TIL DE CANADISKE MYNDIGHEDER — 
1. JANUAR — 31. DECEMBER 2001

¥248∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter listen kun de undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.

01 Sag nr. COMP/ M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits

02 Sag nr. COMP/ M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media

03 Anmodning om oplysninger 

04 Sag nr. COMP/ M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco

05 Sag nr. COMP/ M.2518 GfE/Shell Hydrogen/HQC

06 Sag nr. COMP/ * *

07 Anmodning om oplysninger 

08 Sag nr. COMP/ M.2643 Blackstone/cdPQ/DeTeKS BW 

09 Sag nr. COMP/ M.2652 Blackstone/cdPQ/DeTeKS NRW 
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BILAG 4 

DE CANADISKE MYNDIGHEDERS MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN — 
1. JANUAR — 31. DECEMBER 2001

01 Grafit- og kulprodukter

02 Levering af og service på efterspændingssystemer til Hibernia Platform

03 Grafit- og kulprodukter

04 General Electric/Honeywell

05 Uemballerede vitaminer og beslægtede produkter

06 Kul- og grafitprodukter 

07 Kul- og grafitprodukter 

08 Uemballerede vitaminer og beslægtede produkter

09 *
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V — ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE
I MEDLEMSSTATERNE

Dette kapitel er baseret på bidrag fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Mere detaljerede
oplysninger om deres aktiviteter findes i de nationale beretninger, som de fleste af dem udarbejder.

A — Udviklingen i konkurrencelovgivningen

Belgien

Den 10. august 2001 blev der vedtaget et kongeligt dekret om ændring af artikel 53 i lov af 1. juli 1999
om økonomisk konkurrence (det belgiske statstidende, Moniteur belge, af 22. september 2001, s. 31914).
Den tidligere formulering af artikel 53 gav Konkurrencerådet kompetence til at anvende EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, og artikel 82. Imidlertid henhørte anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, indtil
vedtagelsen af dette dekret alene under Kommissionens kompetence.

Formålet med dette dekret er at tilpasse bestemmelserne i artikel 53 for at give Konkurrencerådet
mulighed for at udøve sin nye kompetence i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af
22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og
samordnet praksis, hvis artikel 7 giver en medlemsstats kompetente myndighed samme bemyndigelse
som Kommissionen til i bestemte tilfælde at undlade at anvende forordningen. Da denne bemyndigelse
ikke blot udspringer af artikel 81, stk. 1, og artikel 82, men også af artikel 81, stk. 3, var en ændring af
lovens artikel 53 påkrævet.

Endvidere tillader den nuværende formulering af artikel 53 en øjeblikkelig gennemførelse af reformen af
forordning nr. 17, som især tager sigte på at give de nationale konkurrencemyndigheder kompetence til at
anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 3.

Danmark

Den danske konkurrencelov, som sidst blev ændret i 2000, undergik ikke yderligere forandringer i 2001.

Tyskland

I 2001 forblev konkurrencelovgivningen i Tyskland stort set uændret. Kun nogle mindre ændringer trådte
i kraft. Der var især tale om forbedringer af Monopolkommissions adgang til statistiske oplysninger, mens
Bundeskartellamt fik mulighed for at benytte eksperter som rådgivere.

Forbedringerne af Monopolkommissions adgang til statistiske oplysninger trådte i kraft den 1. januar 2001
ved et supplement til § 47 i lov om konkurrencebegrænsende foranstaltninger (GWB). Hvor statistiske
undersøgelser tidligere tog udgangspunkt i de enkelte virksomheder, tager man nu også højde for
forbindelser mellem virksomhederne i en koncern eller lignende grupper af virksomheder. Dermed skulle
især registreringen af fusionsudviklingen i industrien blive lettere.

Efter overgangen til euroen har konkurrencemyndighederne i henhold til § 80, stk. 1, i lov om konkurren-
cebegrænsende foranstaltninger fremover fået mulighed for at kræve fuld erstatning af de berørte
virksomheder for udgifter til eksperthjælp. Tidligere var der et loft på 100 000 DEM. Bundeskartellamt
skulle dermed få lettere ved fremover at gennemføre krav om adgang til væsentlige installationer til gavn
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for konkurrenterne, fordi det ofte er på grundlag af dyre rapporter, at man kan fastslå, om en virksomhed
uretmæssigt nægter sine konkurrenter adgang til sit netværk eller anden form for infrastruktur, jf. § 19,
stk. 4, i lov om konkurrencebegrænsende foranstaltninger.

Grækenland

I 2001 blev der ikke foretaget ændringer af den græske konkurrencelov (lov nr. 703/77 om kontrol med
monopoler og oligopoler og beskyttelse af den frie konkurrence).

Spanien

I 2001 skete der tre større lovgivningsmæssige ændringer på det konkurrencepolitiske område:

1. Lov nr. 9 af 4. juni 2001 om ændring af sjette overgangsbestemmelse i lov nr. 54 af 27. november
1997 om elektricitetssektoren, visse artikler i lov nr. 16 af 17. juli 1989 om beskyttelse af konkurrencen
og visse artikler i lov nr. 46 af 17. december 1998 om indførelse af euroen (som inkorporerer indholdet af
kongeligt lovdekret nr. 2 af 2. februar 2001)

De ændringer, der blev foretaget med disse bestemmelser, vedrører hovedsageligt fusionskontrol:

— Midlertidig ophævelse af den sektorspecifikke lovgivning tillades, når det er påkrævet for at opfylde
betingelserne for gennemførelsen af en fusion (der kan blandt andet være tale om en forpligtelse til
at overdrage visse virksomheder eller aktiver eller om begrænsninger af aktieposter), men
udelukkende indtil fusionen er gennemført.

— Som middel til tvangsfuldbyrdelse indføres der nye sanktioner for manglende overholdelse af
betingelserne for godkendelse af en fusion. Regeringen kan således pålægge virksomhederne
tvangsbøder på op til 12 020 EUR pr. dag for manglende overholdelse samt bøder på op til 10 % af
omsætningen.

Desuden blev følgende ændringer foretaget:

— udvidelse de kategorier af aftaler, som regeringen kan tillade ved fritagelsesforordninger, til aftaler
med to eller flere virksomheder, hvor der indføres restriktioner for distribution og/eller leverancer af
bestemte tjenester med henblik på salg eller videresalg; formålet med denne ændring er at
inkorporere den nye fællesskabsforordning om fritagelse for vertikale restriktioner i de nationale
regler

— nedsættelse af embedsperioden for formanden og medlemmerne af Konkurrencedomstolen til fem år
med mulighed for fornyelse én gang.

2. Lov nr. 24 af 27. december 2001 om skattemæssige, administrative og sociale foranstaltninger

Denne lov indeholder nye formuleringer af bestemte artikler i lov nr. 16 af 17. juli 1989 om beskyttelse af
konkurrencen med henblik på at ændre Konkurrencedomstolens juridiske status, så den beholder sin
fulde uafhængighed og fortsat er underlagt lovgivningen, men omdannes til et selvstyrende organ med
egen juridisk personlighed og fuld forvaltningsfrihed.

Konkurrencedomstolens nye juridiske status giver den for det første større fleksibilitet og administrativt
selvstyre, også i den interne forvaltning, hvilket stemmer bedre overens med dens karakter og funktioner,
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men den nye status gør det samtidig muligt at forøge domstolens egne indtægter ved at opføre halvdelen
af det beløb, den modtager for analyser og undersøgelser af fusionstransaktioner, på dens nye budget.

3. Kongeligt dekret nr. 1443 af 21. december 2001 om ændring af lov nr. 16 af 17. juli 1989 om
beskyttelse af konkurrencen gennem kontrol med fusioner

Det nye kongelige dekret erstatter kongeligt dekret nr. 1080 af 11. september 1992, der ophæves.

Det nye regelsæt opfylder kravet om at modernisere reglerne om fusionskontrol og tilpasse dem de senere
års ændringer af lovgivningen (som tidligere bemærket i de spanske afsnit af Kommissionens beretninger
fra de foregående år).

Derfor har man ændret væsentlige aspekter af proceduren og opnået større fleksibilitet, gennemsigtighed
og retssikkerhed. Man har foretaget ændringer, som erfaringen viste nødvendigheden af, og afpasset
reglerne efter de økonomiske realiteter, som i de senere år har betydet, at et stigende antal fusioner er
blevet undersøgt af konkurrencemyndighederne. Samtidig er fusionerne blevet mere omfattende og
komplekse.

Blandt de ændringer, der er foretaget med indførelsen af de nye regler, kan nævnes følgende:

— For at øge retssikkerheden er definitionen af en fusion, der omfatter de facto-kontrol og tilnærmelse
af beregningen af omsætningen til fællesskabskriterierne, gjort klarere og enklere. Samtidig ændres
reglerne for suspension af en fusion under særlig henvisning til overtagelsestilbud. Desuden ændres
emnerne forudgående høring og afslutning efter aftale.

— For at gøre systemet mere gennemsigtigt offentliggøres beretninger fra konkurrencemyndighederne.

— Visse bestemmelser i det kongelige dekret om ordningen for offentlige udbud og erhvervelse af
værdier ændres, så det bliver muligt at indbringe sager for de spanske konkurrencemyndigheder.

— Der er udarbejdet en ny formular til anmeldelse af fusioner.

Frankrig

Parlamentet har vedtaget loven om økonomisk regulering, som delvis trådte i kraft i 2001. De vigtigste
bestemmelser i loven kan opdeles i to hovedkategorier.

1. Bestemmelser om at styrke anvendelsen af konkurrencelovgivningen

Loftet for sanktioner hæves betydeligt fra 5 % af virksomhedens omsætning i Frankrig til 10 % af den
højeste omsætning på verdensplan før skat i et af de regnskabsår, der er afsluttet efter det regnskabsår, der
gik forud for det, hvor foranstaltningerne blev gennemført, og denne omsætning kan være for den
koncern, den pågældende virksomhed tilhører. Dermed kan man undgå, at en koncern i løbet af
proceduren mindsker omsætningen betydeligt for det pågældende selskab.

Loven styrker endvidere undersøgelsesbeføjelserne for de franske konkurrencemyndigheder DGCCRF
(Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie) for at gøre det lettere at konstatere overtrædelser, der er ved
at blive foretaget, og de får kompetence i hele Frankrig. Konkurrencerådet kan desuden benytte
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efterforskere, der er stillet til rådighed for en rapporteur général, til at foretage specifikke undersøgelser
og endvidere gøre brug af eksperter, når det selv eller parterne ønsker det.

Forsvarets rettigheder er blevet styrket gennem den klare adskillelse af undersøgelses- og domsafsigel-
sesfasen ved sagsbehandlingen i Konkurrencerådet (Conseil de concurrence). På baggrund af Kassations-
rettens (Cour de cassation) retspraksis siger loven nu, at sagsbehandleren og rapporteurs généraux ikke
længere skal deltage i voteringen om sagerne. Endvidere er undersøgelseshandlingerne (udpegelse af
sagsbehandler, fremsendelse af undersøgelsesanmodning til økonomiministeren, indgivelse af klagemål
og rapportering til parterne) overladt til rapporteur général og ikke længere til formanden for Konkurren-
cerådet. Betingelserne for, hvornår Konkurrencerådet kan træffe opsættende foranstaltninger, er slækket,
idet det nu kan træffe de foranstaltninger, det finder nødvendigt og ikke længere blot dem, der anmodes
om.

I lighed med de ændringer, der er foretaget i fællesskabsretten og i amerikansk lovgivning, findes der nu
en mildhedsprocedure for virksomheder, der bidrager til at nå frem til en belysning af den ulovlige
praksis og til at udpege de ansvarlige, og som giver tilsagn om at forbedre deres adfærd. Denne
bestemmelse skal garantere hel eller delvis fritagelse for sanktioner for en virksomhed, der anmelder en
aftale og samarbejder med konkurrencemyndighederne.

Loven fastslår, at der er behov for mere samarbejde mellem konkurrencemyndighederne, og at bevarelse
af forretningshemmeligheder ikke forhindrer, at konkurrencemyndighederne efter anmodning kan
udlevere oplysninger eller dokumenter, de ligger inde med eller modtager, til Kommissionen eller
myndigheder i andre medlemsstater, der har samme ansvarsområde, og som er underlagt de samme krav
om forretningshemmelighed. Konkurrencemyndighederne kan ligeledes inden for deres respektive
kompetenceområder benytte oplysninger eller dokumenter, som de har modtaget på samme vilkår fra
Kommissionen eller myndigheder i andre medlemsstater, der har samme ansvarsområde.

2. Mere systematisk og mere gennemsigtig fusionskontrol

Disse bestemmelser er ændret for at skabe klare og homogene procedurer og for at følge udviklingen på
markederne og i lovgivningen i de øvrige EU-lande. Proceduren er ændret: Anmeldelse er nu obligatorisk
inden transaktionen og har opsættende virkning (med mulighed for undtagelse), når hele den pågældende
virksomhed har en omsætning på verdensplan på over 150 mio. EUR, og når mindst to virksomheder har
en omsætning i Frankrig på over 15 mio. EUR.

Behandlingsfristerne forkortes fra to måneder til fem uger i første fase. Anden fase, hvor Konkurren-
cerådet skal afgive udtalelse, skal afvikles inden for tre måneder, hvorefter ministeren har fire uger til at
træffe en endelig afgørelse.

Manglende overholdelse af anmeldelseskravet samt fejlagtige eller ufuldstændige anmeldelser kan
straffes med op til 5 % af omsætningen for juridiske personer og 1,5 mio. EUR for fysiske personer. Når
Konkurrencerådet har fastslået, at en forpligtelse ikke er overholdt, kan ministeren trække en
godkendelse tilbage eller kræve den overholdt under bødestraf.

Reformen træder i kraft, når gennemførelsesdekretet bliver offentliggjort i begyndelsen af 2002. Der vil
blive udarbejdet retningslinjer.
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Irland

Der skete ingen ændringer af den irske lovgivning i 2001.

Den irske regering godkendte imidlertid i juli 2001, at der blev udarbejdet et forslag til en ny
konkurrencelov, og forslaget blev offentliggjort af ministeriet for erhvervsanliggender, handel og
beskæftigelse den 21. december 2001. Den nye konkurrencelov vil blive vedtaget i april 2002. Formålet
med den nye konkurrencelov er at konsolidere og modernisere de eksisterende bestemmelser om
konkurrence og fusioner. Lovforslaget skal erstatte følgende love: Mergers, Takeovers and Monopolies
(Control) Act 1978, Competition Act 1991 og Competition (Amendment) Act 1996. Lovforslaget
indebærer desuden betydelige ændringer af de irske regler for konkurrence og fusioner. Disse ændringer
skyldes især arbejdet i Competition and Mergers Review Group, som foretog en større revision af de
eksisterende ordninger i perioden september 1996 til marts 2000. Lovforslaget tager også hensyn til
andre udviklinger, især forslagene om ændringer af EU’s konkurrencelovgivning, som vil få stor
betydning for gennemførelsen af EU’s konkurrenceret i medlemsstaterne.

Lovforslaget kan rekvireres hos Government Publications Sales Office, Dublin 2.

Italien

Lov nr. 57 af 5. marts 2001 om åbning og regulering af markederne ændrer artikel 8, stk. 2, i lov
nr. 287/1990 (regler om beskyttelse af konkurrencen og markedet) ved at tilføje stk. 2a til 2d. De nye
bestemmelser er rettet mod aktiviteter i virksomheder, der på grundlag af en juridisk bestemmelse
udfører tjenester af almen økonomisk interesse eller har et markedsmonopol. I stk. 2a kræves det, at
sådanne virksomheder opdeles for egen regning, hvis de vil være aktive på særskilte markeder. I stk. 2b
kræves det, at konkurrencemyndighederne skal underrettes på forhånd, hvis der erhverves en kontrol-
lerende andel af virksomheder, der allerede er aktive på andre markeder, eller hvis der oprettes et nyt
selskab. I henhold til stk. 2c må sådanne virksomheder ikke diskriminere, når de til virksomheder, der er
aktive på andre markeder, og som de har en kontrollerende eller anden andel i, leverer varer eller tjeneste-
ydelser, herunder information, som de har eksklusiv adgang til gennem de aktiviteter, der er omhandlet i
stk. 2. Sådanne virksomheder skal stille disse varer eller tjenesteydelser til rådighed for umiddelbare
konkurrenter på lige vilkår. Endelig hedder det i stk. 2d, at med hensyn til stk. 2a, 2b og 2c har
konkurrencemyndighederne undersøgelsesbeføjelser i medfør af artikel 14 i lov nr. 287/1990, og at
virksomhederne i tilfælde af overtrædelse af artikel 2 og 3 er underlagt bestemmelserne og sanktionerne i
denne lovs artikel 15. I stk. 2e fastslås det, at konkurrencemyndighederne kun kan pålægge en bøde på op
til 100 mio. ITL, hvis kravet om forudgående anmeldelse ikke er opfyldt.

Lov nr. 57/2001 ændrede også artikel 15 i lov nr. 287/1990 ved at indføre en ny regel for beregning af
bøder for overtrædelse af lovens artikel 2 og 3. Navnlig blev mindstebøden samt grænserne for
omsætning af de produkter, der var genstand for restriktiv praksis eller misbrug af en dominerende
stilling, afskaffet. I henhold til de nye regler skal konkurrencemyndighederne pålægge en bøde på op til
10 % af virksomhedens omsætning i de seneste regnskabsår inden anmeldelsen, når det er påkrævet.

Endelig ændrede lov nr. 57/2001 artikel 9, stk. 3, i lov nr. 192/1998 (»regler for underentreprise i
fremstillingsindustrien«). Den ændrede artikel, der forbyder misbrug af økonomisk afhængighed, giver
konkurrencemyndighederne mulighed for at undersøge, vurdere og pålægge en virksomhed bødestraf for
ethvert misbrug af økonomisk afhængighed i forbindelse med kommercielle transaktioner med en eller
flere andre virksomheder, når dette misbrug påvirker konkurrencen og markedet.
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Luxembourg

Økonomiministeriet har udarbejdet et lovforslag om fuldstændig revision af den lov om restriktiv
forretningspraksis, der blev ændret den 17. juni 1970. Dette lovforslag skulle blive behandlet af den
lovgivende myndighed i første halvdel af 2002.

Nederlandene

Den konkurrencelov, der trådte i kraft den 1. januar 1998, blev ikke ændret i 2001.

Som følge af sekundær lovgivning (algemene maatregel van bestuur) blev de nationale omsætningslofter
for kontrol med nederlandske fusioner foretaget af den nederlandske konkurrencemyndighed, NMa, den
28. september 2001 forhøjet fra 30 mio. NLG til 30 mio. EUR.

Endvidere vedtog det nederlandske parlament i 2001 en lov om persontransport. Denne lov giver NMa til
opgave at holde øje med konkurrencen inden for persontransport i Nederlandene på lokalt og regionalt
plan.

I 2001 indgav den nederlandske regering et lovforslag til parlamentet, der vil skabe større afstand mellem
NMa og økonomiministeriet. Dermed bliver ministerens indflydelse på de enkelte sager, som
konkurrencemyndighederne behandler, mindre. Samtidig indebærer lovforslaget, at et kontrolorgan for
energi (Dienst toezicht en uitvoering Energie) bliver integreret som organisatorisk enhed i den
uafhængige kontrolinstans for konkurrence. Endvidere skal NMa i henhold til lovforslaget omdannes fra
en tjeneste i økonomiministeriet med en generaldirektør til en uafhængig bestyrelse med tre medlemmer,
hvoraf det ene er formand.

Samtidig besluttede den nederlandske regering i 2001, at kontrolinstansen for telekommunikation og post
skal integreres i NMa fra og med 2005.

Østrig

Med lovtillæg 2000 til Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 1998 skete der en fuldstændig
liberalisering af elmarkedet den 1. oktober 2001. Der findes nu tre elektricitetsmyndigheder:

— Handels- og arbejdsministeren er den øverste elektricitetsmyndighed. Ud over tilsyn og forvaltning
af forbundsregeringens andele i E-Control er hans hovedopgave at udstikke retningslinjer for E-
Control.

— Det nyoprettede reguleringsorgan, Elektrizitäts-Control GmbH, der blev startet den 15. marts 2001,
har i forbindelse med den fuldstændige liberalisering af det østrigske elmarked overtaget omfattende
opgaver. Ud over overvågnings-, tilsyns- og reguleringsfunktioner fører organet kontrol med, at de
miljømæssige mål nås, organiserer betaling af udligningsbeløb mellem netoperatører, gennemfører
bestemmelserne om stranded costs og udarbejder elstatistikker. Blandt andet blev nettaksterne
efterprøvet i 2001, og i de tilfælde, hvor de var urimeligt høje, blev de justeret, desuden blev
importen af strøm fra tredjelande reguleret, og der blev ført kontrol med unbundling.

— Det andet nye organ, Elektrizitäts-Control Kommission, er et kollegium af juridisk karakter, som
derfor ikke er bundet af nogen form for instrukser. Ud over at fungere som ankeinstans for E-
Controls afgørelser fastsætter denne kommission taksterne for at benytte systemet, træffer afgørelse
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om tilfælde af afvisning af netadgang, godkender de generelle vilkår for netoperatører og afgør
tvister mellem markedsaktører.

Portugal

Den portugisiske konkurrencelov er ikke ændret, siden lovdekret nr. 371/93 af 29. oktober 1993 trådte i
kraft.

Finland

På grundlag af lov om markedsdomstolen (28.12.2001/1527) og lov om procedure ved markeds-
domstolen (28.12.2001/1528) skal den nye markedsdomstol begynde sit arbejde i marts 2002.

Markedsdomstolen vil få ansvar for sager, som tidligere sorterede under Konkurrencerådet. Dens opgave
vil blive at træffe afgørelse om henstillinger fra konkurrencemyndigheden om at fjerne konkurrencebe-
grænsninger og forbyde fusioner.

Domstolen vil blive ledet af en retspræsident, som får fire dommere under sig. Fire sekretærer vil stå for
udarbejdelse af dokumenter, og yderligere 1-3 medlemmer vil deltage i behandlingen af konkurren-
cesager på deltid. Retten vil blive opdelt i divisioner.

Anke af markedsdomstolens afgørelser skal fortsat indgives til den øverste forvaltningsdomstol.
Oprettelsen af den nye markedsdomstol vil ikke berøre konkurrencemyndighedens beføjelser.

Sverige

Siden den 1. januar 2001 har Konkurrensverket haft direkte bemyndigelse til at anvende EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, og artikel 82 om forbud mod konkurrencebegrænsende adfærd og misbrug af
dominerende stilling. Konkurrensverket har også haft bemyndigelse til at udstede negativattester i
henhold til artikel 81 og 82 i sager, der er af særlig betydning for Sverige.

Regeringen vedtog i 2001 to nye gruppefritagelser, en for specialiseringsaftaler og en for aftaler mellem
to eller flere virksomheder om betingelserne for fælles forskning og udvikling. Gruppefritagelserne, som
i det store og hele svarer til dem, der gælder i henhold til fællesskabsretten, erstatter de tidligere
fritagelser for specialiserings- samt forsknings- og udviklingsaftaler. De trådte i kraft den 1. juli 2001 og
gælder indtil udgangen af december 2010.

I 2000 blev der nedsat en offentlig undersøgelseskommission, der skulle overveje en stramning af
konkurrenceloven. Den fremlagde sin rapport (SOU 2001:74) i efteråret og foreslog blandt andet regler
for nedsættelse eller annullering af bøder i kartelsager (mildhed) og om fortrolighed for anmeldende
parter og kilder i forbindelse med undersøgelse af overtrædelser af forbud. Undersøgelseskommissionen
finder, at udveksling af information mellem de nationale konkurrencemyndigheder fremmer effektivt
konkurrencetilsyn. Den foreslår, at Konkurrensverket får lov til at hjælpe konkurrencemyndighederne i
andre lande med at indsamle oplysninger og foretage undersøgelser. Den foreslår imidlertid ikke, at
overtrædelser af konkurrenceloven skal kriminaliseres.

Det Forenede Kongerige

I juli 2001 offentliggjorde regeringen en hvidbog med titlen »Productivity and Enterprise: A World Class
Competition Regime« (CM 5233, ISBN 010 152332), hvori man beskriver forslag om en
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gennemgribende reform af konkurrencereglerne, blandt andet undersøgelser af fusioner og monopoler.
Hvidbogen blev fulgt op af et lovforslag om erhvervslivet, som vil blive forelagt parlamentet i
begyndelsen af 2002. Heri foreslår man blandt andet, at ansvaret for de fleste beslutninger vedrørende
fusioner og monopoler skal træffes af de uafhængige konkurrencemyndigheder (Office of Fair Trading og
Competition Commission) og ikke som hidtil af handels- og industriministeren. Ministre vil dog stadig
træffe afgørelse i nogle få sager, som er af særlig stor offentlig interesse. Handels- og industriministeren
meddelte, at, indtil der foreligger en ny lov, vil hans politik under normale omstændigheder være at følge
Director General of Fair Tradings’ råd om, hvorvidt fusionsager skal forelægges Competition
Commission.

Lovforslaget omfatter også indførelse af strafferetlige sanktioner over for personer, der deltager i
hardcorekartelaktiviteter.

B — De nationale myndigheders anvendelse af EU’s 
konkurrenceregler (249)

Tyskland

1. I løbet af 2001 anvendte Bundeskartellamt fællesskabsretten i forbindelse med tre procedurer:

a) I slutningen af 2000 besluttede sygekassernes centralorganisationer at fastsætte nye priser på visse
lægemidler. Bundeskartellamt meddelte, at man ville nedlægge forbud under henvisning til EF-
traktatens artikel 81, hvis centralorganisationerne gjorde priserne obligatoriske. Proceduren blev
senere indstillet, fordi centralorganisationerne gav afkald på at fastsætte priserne, hvorefter
forbundsregeringen meddelte, at den ville fastsætte beløbene i en overgangsperiode (se også
Bundesgerichtshofs udkast til afgørelse af 3. juli 2001).

b) Efter en klage fra en forhandler undersøger Bundeskartellamt i øjeblikket, om de klausuler om
områdebeskyttelse, der er aftalt mellem en producent af rengøringsmaskiner og hans forhandlere, er
i strid med EF-traktatens artikel 81 eller er omfattet af gruppefritagelsesforordning nr. 2790/1999.

c) Der blev indledt endnu en procedure for at undersøge, om vertikale leveringsaftaler var forenelige
med EF-traktatens artikel 81 eller omfattet af gruppefritagelsesforordning nr. 2790/1999, efter en
klage over den aftalte varighed af aftaler mellem bestemte bryggerier og værtshuse om ølleverancer.

2. I 2001 blev truffet følgende afgørelser af henholdsvis Bundesgerichtshof og Kammergericht Berlin,
der vedrører EU’s konkurrenceret:

a) I en procedure mod Scandlines Deutschland GmbH imødekom Bundesgerichtshof den 8. maj 2001
Bundeskartellamts klage over afslag på appelanmodning. Bundeskartellamt indgav derefter
appelanmodning. Ved beslutning af 21. december 1999 havde Scandlines i henhold til § 19, stk. 4,
nr. 4, i lov om konkurrencebegrænsende foranstaltninger og EF-traktatens artikel 82 fået forbud mod
at nægte to konkurrerende færgeselskaber ret til at bruge infrastrukturen i havnen i Puttgarden mod

¥249∂ Det fremgår af bilaget, hvilke nationale konkurrencemyndigheder der er kompetente til at anvende EF-traktatens artikel
81 og 82. I dette afsnit omtales også de domme, der er afsagt af domstole, der har skullet tage stilling til lovligheden af de
afgørelser, der er truffet af en national konkurrencemyndighed.
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en rimelig betaling. Oberlandesgericht Düsseldorf havde ophævet beslutningen den 2. august 2000
på grund af utilstrækkelig præcision.

b) Bundeskartellamts forbud mod samarbejdet mellem Nordzucker AG og Union Zucker Südhannover
GmbH blev ophævet af Kammergericht ved en beslutning af 10. oktober 2001. Bundeskartellamt vil
ikke appellere. Samarbejdet, der bestod i fælles markedsføring af roesukker, var blevet forbudt den
18. marts 1999, fordi joint venture-selskabet Nordzucker GmbH & Co. KG havde en dominerende
markedsstilling i henhold til EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og § 1 i lov om konkurrencebegrænsende
foranstaltninger sammenholdt med § 28, stk. 1, første afsnit, og § 28, stk. 4, sammenholdt med § 12,
stk. 1.

Grækenland

I august traf den græske konkurrencekommission en afgørelse i henhold til afsnit 2 af lov nr. 703/77
sammenholdt med EF-traktatens artikel 82, litra c), vedrørende klager fra 16 sammenslutninger af
apotekere over GlaxoWellcome AEBE med anmodning om et forbud (afgørelse 193/III/2001).

Det fremgik af sagens akter, at GlaxoWellcome AEBE mellem den 6. november 2000 og den
22. februar 2001 ensidigt havde besluttet at indstille leverancerne af de patenterede medikamenter
Imigran (mod migræne), Lamictal (mod epilepsi) og Serevent (mod astma) til alle sammenslutninger af
apotekere og lægemiddelgrossister og samtidig var begyndt at sælge produkterne direkte til græske
apoteker.

Virksomheden fastholdt, at den havde truffet sin beslutning, fordi dens moderselskab, GlaxoWellcome
plc (nu GlaxoSmithKline), havde nedsat leverancerne af medikamenterne, samt fordi der til stadighed var
en stigende mangel på medikamenterne på hjemmemarkedet, hvilket virksomheden var blevet
opmærksom på (og havde modtaget klager over). Problemet skyldtes visse grossisters omfattende
paralleleksport, der medførte, at efterspørgslen på hjemmemarkedet ikke kunne dækkes.

I begrundelsen af sin afgørelse fandt konkurrencekommissionen, at virksomheden indtog en
dominerende stilling på hjemmemarkedet: a) fordi den tegnede sig for en stor del af omsætningen af de
pågældende medikamenter, hvoraf nogle ikke kunne substitueres, i hvert fald ikke for visse kategorier af
patienter, b) fordi virksomheden var eneleverandør af medikamenterne på hjemmemarkedet, c) fordi der
var tale om en økonomisk stærk virksomhed, og d) fordi efterspørgslen efter produkterne var stor på det
europæiske marked.

Konkurrencekommissionen fastslog endvidere, at den anklagede virksomhed og dens moderselskab
måtte opfattes som en enkelt økonomisk enhed, og fandt, at deres fælles adfærd udgjorde et misbrug, der
kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Mere specifikt udgjorde virksomhedens og dens
moderselskabs afvisning af ordrer afgivet af sammenslutninger af apotekere og lægemiddelgrossister en
overtrædelse af EF-traktatens artikel 82, litra b), og afsnit 2 i lov nr. 703/77, fordi den begrænsede
adgangen til medikamenter til skade for forbrugerne både i Grækenland, hvor man formodede, at
leverancer af medikamenterne tog væsentligt længere end tidligere på grund af afvisningen af at sælge til
de nævnte sammenslutninger, og i de medlemsstater, hvortil medikamenterne blev eksporteret fra
Grækenland, hvor kunderne ville kunne købe de parallelimporterede medikamenter billigere end
normalprisen på det lokale marked.

Ud over den kendsgerning, at virksomheden ikke fremlagde nogen form for bevis for, at moderselskabet
begrænsede sine udgifter til forskning og udvikling på grund af parallelimport, og selv om de påståede
problemer på hjemmemarkedet ikke blev påvist, blev det i afgørelsen fastslået, at virksomhedens adfærd
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afgjort gik ud over, hvad der var nødvendigt for at beskytte sine egne og moderselskabets legitime
interesser.

I den operative del af konkurrencekommissionens afgørelse kræves det, at virksomheden indtil den
endelige beslutning ekspederer alle ordrer af de tre medikamenter fra de sammenslutninger, der indgav
klagen, uden kvantitative begrænsninger. Påbuddet gælder ex officio alle sammenslutninger af apotekere
og farmaceutiske virksomheder (grossister) af enhver type og igen uden kvantitative begrænsninger.
Endelig vil virksomheden blive pålagt en bøde på 1 mio. GRD for hver dag, den undlader at efterkomme
afgørelsen.

Frankrig

1. Karteller og misbrug af dominerende stilling

Hvad angår karteller, anvendte Konkurrencerådet kun fællesskabsretten i to sager. En afgørelse blev
truffet efter en henvisning og en anmodning om opsættende foranstaltninger indgivet af virksomheden
Pharmadex TMC, der eksporterer medikamenter til Det Forenede Kongerige og Skandinavien, og som
Lilly France og Pfizer havde afvist at levere til. I sin afgørelse som svar på anmodningen om opsættende
foranstaltninger fandt Konkurrencerådet, at EF-traktatens artikel 81 ikke kunne anvendes, når der ikke
forelå noget bevis for, at der var tale om et kartel oprettet af Lilly France eller Pfizer og deres grossister
med henblik på at nægte at forsyne klageren med medikamenter. I øvrigt udelukkede Konkurrencerådet
ikke, at Pharmadex var blevet udsat for misbrug af dominerende stilling, hvilket vil blive undersøgt til
bunds, mens de opsættende foranstaltninger blev afvist.

I en afgørelse om praksis på markedet for anæstetika fandt Konkurrencerådet, at virksomheden Abbott
havde overtrådt handelslovens artikel L 420, stk. 2, og EF-traktatens artikel 82 ved at indføre rabatter til
faste kunder for at afskrække kunderne fra at gå til en ny konkurrent på markedet.

En spansk rejsearrangør havde indklaget det internationale fodboldforbund FIFA’s og VM-organisations-
komitéens (CFO) praksis i forbindelse med salg af billetter til VM i fodbold. Konkurrencerådet fandt, at
det ikke var påvist, at de to organisationer havde overtrådt EF-traktatens artikel 82 og handelslovens
artikel L 420, stk. 2. Appelretten i Paris bekræftede denne afgørelse ved dom af 30. oktober 2001 og
fandt, at FIFA og CFO indtog en dominerende stilling på markedet for salg af billetter til VM i fodbold i
forbindelse med pakketure, men at der ikke var bevis for misbrug af denne stilling.

2. Fusioner

I årets slutning indgav de franske myndigheder en anmodning om anvendelse af artikel 9 i fællesskabs-
forordningen på fusionen mellem SEB og Moulinex. Kommissionen henviste den franske del af sagen til
de franske konkurrencemyndigheder og godkendte transaktionen på visse betingelser i januar 2002.

Italien

1. I 2001 afsluttede konkurrencemyndigheden sin undersøgelse efter EF-traktatens artikel 82 af
Assoviaggi/Alitalia-sagen. Konkurrencemyndigheden konkluderede, at Alitalia havde overtrådt traktatens
artikel 82 ved at misbruge sin dominerende stilling gennem loyalitetsfremmende incitamenter for
rejsebureauer. Mere specifikt vedrørte undersøgelsen Alitalias praksis med at give rejsebureauer
incitamenter til at distribuere selskabets billetter på grundlag af mål for bureauernes omsætning frem for
deres faktiske samlede salg. Konkurrencemyndigheden konkluderede af sin undersøgelse, at Alitalias
adfærd udgjorde en overtrædelse af EF-traktatens artikel 82, stk. 1, litra b) og c). Den fandt, at da
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overtrædelsen begrænsede fordelene ved den igangværende liberalisering af lufttransportsektoren, var
der tale om en alvorlig overtrædelse, og den pålagde Alitalia en bøde på 51 998 000 000 ITL (eller 1,3 %
af selskabets omsætning i forbindelse med lufttransport af passagerer til og fra Italien). Samtidig krævede
den, at Alitalia skulle indstille sin konkurrencefordrejende praksis og fremlægge en rapport om, hvilke
foranstaltninger man havde truffet for at fjerne de påpegede overtrædelser.

2. I 2001 indledte myndigheden desuden to procedurer efter EU’s konkurrenceregler, som endnu
ikke er afsluttet. Blugas Snam-sagen vedrører mulig overtrædelse af traktatens artikel 82 i sektoren for
transport og salg af gas foretaget af Snam SpA og Snam Rete Gas SpA. Det misbrug, som Snam, der
tegner sig for 87 % af markedet, og Snam Rete Gas, der tegner sig for omkring 97 % af de nationale
transportnetværker, muligvis har gjort sig skyldige i, vedrører allokering af transportkapacitet på det
nationale gasnet (RNG) ved importstedet. Især skulle kunder, som selv er operatører (Snam og
virksomheder, der køber gas af Snam), have fået prioriteret adgang til RNG på bekostning af uafhængige
operatører, der køber gas af tredjemand.

Undersøgelsen af International Mail Express Italy/Poste Italiane vedrører Poste Italianes formodede
misbrug af dominerende stilling i henhold til EF-traktatens artikel 82. Sagen drejer sig om, at Poste
Italiane opsamler post fra udlandet og suspenderer videreforsendelsen, samt et krav om, at italienske
mellemled eller kunder, som allerede har betalt postvæsenet i afsendelseslandet for udbringning, skal
betale en særlig høj takst for at få posten bragt ud. Lignende klager skyldes, at offentlige postselskaber i
de forskellige lande i henhold til internationale aftaler kan afkræve et mindre gebyr for store mængder
post fra udlandet efter kriterier, der er aftalt internationalt, men de må under ingen omstændigheder
tilbageholde post fra udlandet. Endvidere kan postvæsenet i modtagerlandet i henhold til internationale
aftaler, som Poste Italiane har undertegnet, kræve betaling af et videresendelses- og udbringningsgebyr af
postvæsenet i importlandet, men ikke direkte af kunderne.

3. I sin dom nr. 7433/2001 afviste den regionale administrative domstol i Lazio en anmodning fra
Telepiù SpA om ophævelse af konkurrencemyndighedens afgørelse nr. 8386/2000, hvori konkurrence-
myndigheden fastslog, at Telepiù i Stream/Telepiù-sagen havde overtrådt traktatens artikel 82.

Luxembourg

I 2001 afgav Kommissionen for Restriktiv Handelspraksis (CPCR) udtalelse i en sag om praksis, der
syntes at være i strid med lov af 17. juni 1970, som ændret, på markedet for vurdering af biler. CPCR
anbefalede i sin udtalelse ministeren at afslutte sagen, da man ikke havde kunnet påvise nogen
overtrædelse. En anden sag om en luxembourgsk virksomheds formodede misbrug af dominerende
stilling inden for fastsættelse af tariffer for bankkort behandles stadig af CPCR.

Nederlandene

1. Ruhrkohle-Hoogovens-sagen vedrørte en anmodning om fritagelse for en aftale mellem
Ruhrkohle og Hoogovens. Det blev fastslået, at aftalen ikke er i strid med konkurrencelovens artikel 6
eller EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Ruhrkohle klagede over denne afgørelse til generaldirektøren for den
nederlandske konkurrencemyndighed (NMa). Generaldirektøren fastslog, at virkningerne af denne aftale
ikke »hovedsageligt viser sig på«, men snarere »er nært forbundet med« nederlandsk territorium. Derfor
kom generaldirektøren til den konklusion, at det i den foreliggende sag ikke var indlysende, at han var
den rette instans til at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Generaldirektøren gav dog udtryk for den
umiddelbare opfattelse, at der ikke var tale om en overtrædelse af artikel 81, stk. 1.
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2. I henhold til nederlandsk konkurrenceret gælder EU-gruppefritagelser direkte. Derfor er aftaler,
som ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne (negativt), omfattet af en EU-gruppefritagelse.
Hvis generaldirektøren for konkurrencemyndigheden er af den opfattelse, at anvendelsen af en sådan
fritagelse for nationale aftaler vil få negative virkninger for den indenlandske konkurrence, kan han
undlade at lade den pågældende forordning træde i kraft. I december bekendtgjorde generaldirektøren, at
han havde til hensigt at ophæve virkningen af forordning (EF) nr. 2790/1999 om vertikale aftaler med
hensyn til de fem største olieselskabers såkaldte »støttesystemer«.

3. Domstolen i Rotterdam, 21. juni 2001, Essent NV mod generaldirektøren for NMa

Sagen vedrører en konkurrenceretlig vurdering af en fusion på det nederlandske marked for
kompostering af grønt-, frugt- og haveaffald og de krav, der var forbundet med en tilladelse. Med hensyn
til Essent NV’s opfattelse af, at generaldirektøren for NMa havde forsømt at undersøge, om der også var
tale om en væsentlig begrænsning af konkurrencen, bemærkede domstolen, at hverken EU’s praksis eller
litteraturen giver et entydigt svar på, i hvilken grad kravet om en væsentlig begrænsning af konkurrencen
har selvstændig betydning i forhold til kravet om en økonomisk magtposition. Det fremgår heraf, at man
i princippet nok skal benytte en integreret fremgangsmåde ved vurderingen. At der er tale om en styrkelse
eller oprettelse af en dominerende stilling, vil således som hovedregel være tilstrækkeligt til at kunne
fastslå, at artikel 2 i forordning (EØF) nr. 4064/89 er opfyldt. Kun under særlige omstændigheder, som
f.eks. meget ringe eller meget tidsbegrænset negativ påvirkning af konkurrencen, kan det forholde sig
anderledes. Sådanne særlige omstændigheder forelå der imidlertid ikke i denne sag.

4. Præsidenten for domstolen i Rotterdam, 12. oktober 2001, Vereniging Belangen Behartiging
Schildersbedrijven cs (VBBS) mod generaldirektøren for NMa

Retspræsidenten fastslog, at på baggrund af blandt andet, hvad Kommissionen fandt frem til i SPO-
beslutningen (EFT L 92 af 7.4.1992), medvirkede reglerne til at begrænse konkurrencen, når de søgte at
begrænse gadehandel. På baggrund af Retten i Første Instans’ dom af 18. september 2001 (sag T-112/99,
Métropole) fastslog retspræsidenten, at de positive og de negative virkninger for konkurrencen må
afvejes inden for rammerne af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, og konkurrencelovens artikel 17.

5. Domstolen i Rotterdam, 23. oktober 2001, Vereniging Centrale Organisatie voor de
Vleesgroothandel (COV) mod generaldirektøren for NMa

Domstolen fastslog, at reglerne kunne begrænse konkurrencen, da både COV’s vejledende ordning for
vægtrabatter på slagtesvin og COV’s vejledende rabatordning for vildsvin indeholder en form for
horisontal prisbinding. Kollektivt anbefalede priser gør det muligt for virksomheder med en rimelig grad
af sikkerhed at forudsige, hvordan konkurrenternes prispolitik vil være og tilpasse deres markedsadfærd
derefter, hvad enten alle medlemmer af en sammenslutning følger dem eller ej. Som følge deraf mindskes
priskonkurrencen. På baggrund af Retten i Første Instans’ dom af 18. september 2001 (sag T-112/99,
Métropole) fandt domstolen, at afvejningen af de positive og negative virkninger for konkurrencen skal
ske inden for rammerne af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, og konkurrencelovens artikel 17.

Finland

1. Metsäliitto/Vapo

I december 2000 anmeldte Metsäliitto Osuuskunta en fusion til Kommissionen, hvorved Metsäliitto
købte en tredjedel af aktierne i Vapo Oy af den finske stat. I januar 2001 anmodede konkurrencemyn-
digheden i henhold til fusionsforordningens artikel 9 Kommissionen om at få sagen delvis henvist til



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE 365

KONK. BERETN. 2001

behandling. Kommissionen tog stilling til anmodningen i februar og henviste de dele af sagen, der
vedrørte markederne for træbaseret brændsel og tørv, til behandling af konkurrencemyndigheden (se
Kommissionens pressemeddelelse IP/01/183). I marts godkendte konkurrencemyndigheden aftalen
mellem Metsäliitto og Vapo på visse betingelser.

2. Telia/Sonera/Radiolinja

I december traf Konkurrencerådet en afgørelse i en sag om takster for roaming af mobiltelefoni.
Virksomheden Telia Finland Oy, der er aktiv i Finland, mente, at konkurrenterne Sonera Oy og
Radiolinja Oy, havde tilbudt Telia roaming på dårligere vilkår, end de f.eks. havde tilbudt udenlandske
teleselskaber eller deres egne interne serviceselskaber. Telia mente, at Sonera enten alene eller sammen
med Radiolinja havde en dominerende stilling på markedet for udbud af landsdækkende adgang til
mobilnettet.

Konkurrencerådet fandt, at der ved anvendelsen af den finske lov om restriktiv praksis på misbrug af en
dominerende stilling også skulle tages hensyn til retspraksis efter artikel 82, og den spurgte
Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence til råds. Konkurrencerådet konkluderede, at Sonera
ikke havde en dominerende stilling på markedet for udbud af landsdækkende adgang til mobilnettet,
hverken alene eller sammen med Radiolinja. Det sendte dog sagen tilbage til konkurrencemyndigheden,
for at den kunne fastslå, i hvilken udstrækning Soneras priser på roaming på anden måde kunne forhindre
eller begrænse konkurrenters adgang til markedet.

3. Ajasto

Den øverste forvaltningsdomstol behandlede en appel indgivet af Ajasto Oy, der driver virksomhed på
markedet for kalendere. Appellen omhandlede en bøde på ca. 337 000 EUR, som Konkurrencerådet
havde pålagt virksomheden for misbrug af en dominerende stilling.

Ajasto krævede Konkurrencerådets afgørelse ophævet, fordi den var baseret på den forkerte lovgivning,
idet virksomheden mente, at sagen skulle have været behandlet efter EU’s konkurrenceregler og ikke en
national lov. Den hævdede, at den ville have fået en mildere behandling, end det var tilfældet med
Konkurrencerådets afgørelse, hvis EU’s konkurrenceregler alene var blevet anvendt på sagen. Endvidere
bad den den øverste forvaltningsdomstol om at anmode EF-Domstolen om en præjudiciel afgørelse, jf.
EF-traktatens artikel 234.

Den øverste forvaltningsdomstol afsagde dom i august. Den fastslog, at det var korrekt at anvende
national konkurrencelovgivning i sagen, fordi anvendelsen af den nationale lov ikke forhindrede ensartet
anvendelse af EU’s konkurrenceret. Den udtalte endvidere, at sagen ikke indeholdt noget spørgsmål om
fortolkning, der kunne begrunde en anmodning til EF-Domstolen om en præjudiciel afgørelse. Den
afviste derfor Ajastos appel og stadfæstede den bøde, virksomheden var blevet pålagt.

4. Skovbrugskartellet

I december afsagde den øverste forvaltningsdomstol dom i en sag om et skovbrugskartel. I 2000 havde
konkurrencemyndigheden anbefalet bødestraf til landets tre største skovbrugsvirksomheder, Metsäliitto,
Stora Enso og UPM-Kymmene. Ifølge konkurrencemyndigheden havde virksomhederne lavet prissam-
arbejde og delt forsyningskilderne mellem sig på markedet for rundtømmer i strid med den finske lov om
restriktiv praksis. Virksomhederne havde blandt andet handlet restriktivt ved at udveksle oplysninger
med hinanden. Konkurrencemyndigheden anbefalede en bøde til hver virksomhed på 3,36 mio. EUR.
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Konkurrencerådet stadfæstede konkurrencemyndighedens afgørelse om ulovlig prissamarbejde og
opdeling af forsyningskilder, men nedsatte bøden pr. virksomhed til 1,68 mio. EUR.

Virksomhederne appellerede til den øverste forvaltningsdomstol, som nedsatte bøden yderligere til
504 000 EUR pr. virksomhed, altså ca. en syvendedel af det beløb, konkurrencemyndigheden oprindelig
havde anbefalet. I henhold til den finske lov om restriktiv praksis er den højest mulige bøde på
673 000 EUR. En højere bøde kan pålægges, hvis det er begrundet af karakteren af den restriktive praksis
eller andre omstændigheder. Under alle omstændigheder kan en bøde ikke overstige 10 % af den enkelte
deltagers eller kartellets omsætning.

Den øverste forvaltningsdomstol fandt, at der i den foreliggende sag ikke var nogen begrundelse for at
overstige den normale øvre grænse på 673 000 EUR, og at bøden skulle nedsættes. Den begrundede
nedsættelsen med, at den forbudte udveksling af oplysninger mellem de skovbrugsvirksomheder, der
købte rundtømmer, hovedsageligt var sket efter tilskyndelse fra og med deltagelse af den anden part,
nemlig sælgerne af rundtømmer. Endvidere var denne praksis begrænset til visse områder, og der var
ifølge den øverste forvaltningsdomstols opfattelse tegn på, at handelen med rundtømmer også havde haft
glæde af den.

Konkurrencemyndighederne i Belgien, Danmark, Spanien, Irland, Østrig, Portugal, Sverige og Det
Forenede Kongerige har ikke givet meddelelse om nogen tilfælde af håndhævelse af EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, og artikel 82.

C — De nationale domstoles anvendelsen af EU’s konkurrenceregler (250)

Tyskland

1. Landgericht Köln, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 622/99, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Köln mod Deutsche Telekom AG, Bonn

Sagsøgers krav om skadeserstatning eller tilbagebetaling for afkrævning af for høje opkoblings-
takster for slutbrugere afvist, fordi taksterne var godkendt (§ 823, stk. 2, i BGB sammenholdt med
EF-traktatens artikel 82; §§ 40, 39, 29, stk. 1, i TKG).

2. Landgericht Köln, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 537/99, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn mod Deutsche Telekom AG, Bonn

Sagsøgers krav om skadeserstatning eller tilbagebetaling på grund af for høje opkoblingstakster
afvist, da de var godkendt af staten (EF-traktatens artikel 82; § 823, stk. 2, sammenholdt med §§ 40,
39, 29, stk. 1, i TKG; § 812, stk. 1, S.1, i BGB).

3. Oberlandesgericht München, 18.1.2001, U (K) 5630/99, P-235/99

McDonald’s Immobilien GmbH, München mod Riegele KG, Augsburg

Ingen overtrædelse af artikel 81, stk. 1, i den aftale mellem parterne om levering af drikkevarer, der
indeholder en eksklusivitetsklausul (Kommissionens meddelelse C 121/2; gruppefritagelses-
forordning (EØF) nr. 1984/83).

¥250∂ I dette afsnit omtales ikke de domme, der er afsagt af domstole, der har skullet tage stilling til lovligheden af de afgørelser,
der er truffet af en national konkurrencemyndighed. Disse domme er nævnt i det foregående afsnit (de nationale
myndigheders anvendelse af EU’s konkurrenceregler).
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4. Landgericht Leipzig, 26.1.2001, 02HK O 10319/99, P-47/00

ESAG Energieversorgung Sachsen Ost AG, Dresden mod Stadtwerke Görlitz AG, Görlitz

Ingen annullering af langfristet kontrakt om elforsyning med en forsyningsforpligtelse på 70 %
(§§ 1, 20 i GWB; EF-traktatens artikel 81; § 9 i AGBGB).

5. Landgericht Köln, 21.2.2001, 28 O (Kart.) 409/99, P-200/99

Dr. Clemens Künzer, Köln, mfl. mod AOK-Bundesverband, Bonn, mfl.

Sagsøger er ikke berettiget til at undlade at gennemføre aftale indgået med den tyske apotekersam-
menslutning på grundlag af bekendtgørelse om lægemiddelpriser om indkøbspriserne på cytosta-
tiske lægemidler (§ 5, stk. 4 og 5, i AMPreisVO; EF-traktatens artikel 81, stk. 1; § 1 i UWG).

6. Bundesgerichtshof, 6.3.2001, KVZ 20/00, P-73/00

CardioClinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hamburg mod Bundeskartellamt

Krav om, at Bundeskartellamt skal anvende EU’s kartelret decentralt, afvist (§§ 32, 50 i GWB;
art. 3, stk. 1, i forordning nr. 17/62; EF-traktatens artikel 10).

7. Landgericht Düsseldorf, 22.3.2001, 4 O 65/00, P-168/01

New York Blood Center Inc., New York, USA mod Octopharma AG, Ziegelbrücke, Schweiz, mfl.

Ingen begrundelse hverken i schweizisk ret eller staten New Yorks ret for fornyelse af licensaftale,
der i henhold til tysk ret er ugyldig, eftersom dens anvendelighed er baseret på princippet om
konkurrenceretlige virkninger og ikke på principperne i international privatret (§ 34, stk. 1, første
punktum, i GWB (gammel udgave)).

8. Oberlandesgericht Celle, 29.3.2001, 13 U 53/00 (Kart.), P-248/98

Auto Schneider GmbH, Ottweiler mod Volkswagen AG, Wolfsburg

Opsigelse af bilforhandlers kontrakt på grund af omlægning af sagsøgtes distributionssystem i det
pågældende markedssegment gyldig. Intet krav på fortsatte leverancer, men dog på erstatning, jf.
§ 89 i HGB (§ 20 i GWB; forordning (EF) nr. 1475/95).

9. Landgericht Düsseldorf, 30.4.2001, 34 O (Kart.) 143/99, P-195/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz mod AOK Bundesverband, Bonn, mfl.

Fastsættelse af faste beløb for materielle omkostninger og vejledende priser for røntgenkontrast-
midler indebærer direkte prisfastsættelse i strid med EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (§§ 823 II, 1004
i BGB sammenholdt med EF-traktatens artikel 81; § 242 i BGB).

10. Landgericht Düsseldorf, 9.5.2001, 34 O (Kart.) 192/99, P-54/00

1. Byk Gulden Lomberg, Konstanz; 2. Schwarz Pharma, Monheim mod AOK Bundesverband, Bonn,
mfl.

Lægemiddelproducenter har krav på forbud mod fastsættelse af faste priser, da dette er i strid med
EF-traktatens artikel 81. Især sygekasser og Forbundsudvalget for Læger og Sygekasser kan
betegnes som virksomheder (§§ 1004, 823 II i BGB; EF-traktatens artikel 81).

11. Oberlandesgericht Düsseldorf, 18.5.2001, U (Kart.) 28/00, P-166/98

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hamburg mod AOK Bundesverband, Bonn, mfl.

Anmodning til EF-Domstolen om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:
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a) Kan sygekasserne betragtes som virksomheder, jf. EF-traktatens artikel 81, stk. 1, når de
fastsætter faste priser?

b) Kan fastsættelsen af faste priser betragtes som konkurrencebegrænsninger, jf. EF-traktatens
artikel 81, stk. 1 (navnlig litra a))?

c) Under hvilke omstændigheder kan anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, på
fastsættelsen af faste priser udelukkes i henhold til EF-traktatens artikel 86, stk. 2, første
punktum?

12. Landgericht Nürnberg-Fürth, 23.5.2001, 3 O 2257/01, P-55/01

natGAS AG, Berlin mod Ferngas Nordbayern GmbH, Nürnberg

Fælles brug af et forsyningsnet er kun urimelig på grund af manglende gensidighed i adgangsmulig-
hederne i forskellige medlemsstater, hvis der findes en national gensidighedsbestemmelse. EF’s
gasdirektiv for det indre marked gælder ikke for denne sag (§ 19 IV, nr. 4, i GWB; direktiv 98/30/EF,
artikel 19).

13. Landgericht Düsseldorf, 30.5.2001, 34 O (Kart.) 199/99, P-263/99

B. Braun Melsungen AG, Melsungen mod AOK Rheinland, Düsseldorf, mfl.

Anmodning om forbud mod og skadeserstatning for opretholdelse og anvendelse af faste takster for
ambulant LDL-behandling (§§ 823 I, 1004 i BGB sammenholdt med EF-traktatens artikel 81,
stk. 1).

14. Landgericht Düsseldorf, 30.5.2001, 34 O (Kart.) 195/99, P-260/99

Bayer Vital GmbH & Co. KG, Leverkusen mod AOK Bundesverband, Bonn, mfl.

Krav om fritagelse for medvirken til fastsættelse af faste priser på kinoner (§§ 823, stk. 2, 1004 i
BGB sammenholdt med EF-traktatens artikel 81, stk. 1).

15. Landgericht Düsseldorf, 20.6.2001, 34 O (Kart.) 36/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf mod Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen

Sagsøgers forhøjelse af lufthavnstaksterne gælder, da beløbene ikke er væsentligt højere end i andre
lignende trafiklufthavne i Tyskland, der ligesom sagsøgeren er dominerende på markedet (§ 315 i
BGB; § 19, stk. 4, nr. 2, i GWB; EF-traktatens artikel 82, stk. 2, litra a)).

16. Landgericht Frankfurt am Main, 27.6.2001, 3-08 O 102/00, P-162/00

e.dis Energie Nord AG, Fürstenwalde/Spree mod DBEnergie GmbH, Frankfurt am Main

Strømforsyningsaftaler med 15 års løbetid og en samlet dækningsklausul er på trods af § 103b i
loven om konkurrencebegrænsende foranstaltninger ikke i strid med lovens § 1, da der ikke er tale
om konkurrenceforhold. Der er ingen tegn på konkurrencebegrænsning eller misbrug af domine-
rende stilling, da sagsøgte i stedet for at købe elektricitet kunne have udbygget sit eget net (EF-
traktatens artikel 81; §§ 1, 19, 20 i GWB (ny udgave); §§ 103a, 103b i GWB (gammel udgave)).

17. Bundesgerichtshof, 3.7.2001, KZR 31/99, P-97/97

Gödecke AG, Berlin mod AOK Bundesverband, Bonn, u. Spitzenverbände weiterer Krankenk.

Henvisning til EF-Domstolen med henblik på præjudiciel afgørelse om, hvorvidt EF-traktatens
artikel 81 og 82 sammenholdt med artikel 86 står i vejen for en national bestemmelse om, at central-
organisationerne for sygekasserne i fællesskab fastsætter faste priser på visse grupper af lægemidler,
og om der dermed kan rejses krav om skadeserstatning mod disse centralorganisationer.
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18. Bundesgerichtshof, 3.7.2001, KZR 32/99, P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen mod AOK Bundesverband, Bonn, u.
Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

Henvisning til EF-Domstolen med henblik på præjudiciel afgørelse om, hvorvidt EF-traktatens
artikel 81 og 82 sammenholdt med artikel 86 står i vejen for en national bestemmelse om, at central-
organisationerne for sygekasserne i fællesskab fastsætter faste priser på visse grupper af lægemidler,
og om der dermed kan rejses krav om skadeserstatning mod disse centralorganisationer.

19. Oberlandesgericht Düsseldorf, 11.7.2001, U (Kart.) 44/00, P-43/99

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn mod AOK BV, Bonn, mfl. Spitzenverbände d. gesetzl. Kranken-
kassen

Henvisning til EF-Domstolen med henblik på præjudiciel afgørelse om, hvorvidt sygekassernes
centralorganisationers fastsættelse af faste priser på lægemidler gør dem til sammenslutninger af
virksomheder, der i henhold til EF-traktatens artikel 81 begrænser konkurrencen, og hvorvidt
sådanne sammenslutninger i medfør af EF-traktatens artikel 86, stk. 2, første punktum, kan fritages
for anvendelse af artikel 81.

20. Oberlandesgericht Schleswig, 17.7.2001, 6 U (Kart.) 67/00, P-29/01

ESSO Deutschland GmbH, Hamburg mod Klaus Schomann, Lübeck

EF-traktatens artikel 81 kan ikke anvendes på en binding til en leverandør, der er registreret som en
servitut, da der ikke er tale om handel med varer, men om udøvelse af ejendomsret, og i modsat fald
ville abstraktionsprincippet blive brudt. Agenturaftaler falder hverken ind under EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, eller § 15, 18 eller 34 i lov om begrænsning af konkurrencen (gammel udgave)
(EF-traktatens artikel 81, stk. 1; §§ 15, 18, 34 i GWB (gammel udgave)).

21. Landgericht Köln, 2.8.2001, 83 O (Kart.) 85/00, P-7/01

Der Grüne Punkt-Duales System AG, Köln mod Interseroh AG, Köln

Sagsøger fik medhold i sin klage over, at sagsøgte, der opererer som marketinggarant, afkræver et
fast beløb for bortfjernelse af emballage, som sagsøgte modtager fra sagsøgers partnere (EF-
traktatens artikel 81; § 19, stk. 1, stk. 4, nr. 3, i GWB).

22. Landgericht Köln, 5.9.2001, 28 O (Kart.) 166/00, P-97/00

RWE Energie AG, Essen mod Stawag Stadterke Aachen AG, Aachen

Strømforsyningsaftale med 20 års løbetid og en samlet dækningsklausul er i strid med § 1 i lov om
konkurrencebegrænsende foranstaltninger efter ophævelsen af § 103b. Løbetiden skal begrænses til
de fem år efter indgåelsen af kontrakten, der er tilladt i forordning nr. 1984/83.

23. Landgericht Kiel, 12.9.2001, 14 O (Kart.) 176/98, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup/Flensburg mod Volkswagen AG, Wolfsburg

Det forbud mod salg til distributører uden for distributionsnettet, som sagsøgte har pålagt sine
forhandlere, er ikke i strid med EF-traktatens artikel 81, da det er fritaget ved artikel 1, stk. 3, i
gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1475/95. Ingen ophævelse af fritagelsen efter Kommissionens
beslutning om at pålægge bøde, da sagsøgte i mellemtiden har indstillet overtrædelserne, og da der
ikke er påvist yderligere hindringer for sagsøgers virksomhed.
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24. Landgericht Köln, 12.9.2001, 91 O 72/00, P-232/00

Telegate AG, München-Martinsried mod Deutsche Telekom AG, Bonn

Sagsøgtes udligning af fordringer for brug af databanken NDIS og sagsøgerens fordringer for
betaling af kommende tjenester, som sagsøgte har modtaget for sagsøgeren fra slutkunder, godkendt.
Det gebyr på 0,12 DEM pr. transaktion, som sagsøgte har krævet, er ikke urimeligt, da sagsøgeren
ikke udbyder offentlige telekommunikationstjenester, og derfor gælder kriteriet for omkostninger
for effektivt udbud af tjenester ikke sagsøgeren, jf. § 12, stk. 1 (§ 12 i TKG; § 19, stk. 4, i GWB; EF-
traktatens artikel 82).

25. Landgericht Frankfurt am Main, 19.9.2001, 3-08 O 81/01, P-114/01

Günter og Rosemarie Morlock, Pforzheim mod Totalfina Deutschland GmbH, Düsseldorf

Den aftale om forpagtning af tankstation, der er indgået mellem parterne, er ikke ugyldig på grund af
manglende opfyldelse af skriftlige formkrav (§ 34 i GWB (gammel udgave); EF-traktatens
artikel 81, stk. 1).

26. Landgericht Düsseldorf, 26.9.2001, 34 O (Kart.) 54/01, P-133/01

Autohaus Haimerl GmbH, Dreieich mod Nissan Motor GmbH, Neuss

Sagsøgeren klager over ikke at have nydt godt af sagsøgtes marketingforanstaltninger (rabatter
m.m.), hvorved sagsøgeren som autoriseret forhandler for sagsøgte uden samtykke lider et
økonomisk tab på 50 % eller mere (klage over manglende overholdelse af loyalitetsforpligtelse i
henhold til forhandlerkontrakt, § 242 i BGB). Ingen ret til afvisning baseret på direkte/indirekte
prisfastsættelse på grund af foranstaltningernes ensidige karakter (§ 823, stk. 2, i BGB; EF-
traktatens artikel 81, stk. 1; §§ 14, 33 i GWB).

27. Landgericht Düsseldorf, 26.9.2001, 34 O (Kart.) 200/99, P-262/99

Dr. Schwalbe GmbH & Co. KG, Karlsruhe mod Kassenärztliche Bundesvereinigung, Köln, mfl.

Klage over opførelse af sagsøgerens lægemidler på en liste over omstridte produkter i sagsøgtes
»anbefalinger til sparsom brug af farmaceutiske produkter og lægemidler« (EF-traktatens artikel 81,
stk. 1).

28. Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 2.10.2001, 11 U (Kart.) 70/00, P-156/00

Gutenberg Buchhandlung, Inh. Jürgen Hollack, Bruxelles mod S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt
am Main

Sagsøgeren, en belgisk boghandler, har ikke krav på direkte leverancer af sagsøgtes udgivelser på
grund af manglende indenlandsk virkning (§ 130, stk. 2, i GWB) eller manglende mærkbare
virkninger for markedsstrukturen (EF-traktatens artikel 82).

29. Landgericht Düsseldorf, 24.10.2001, 34 O (Kart.) 55/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf mod Deutsche Lufthansa AG, Köln

Sagsøgeren er berettiget til at betale standardtakster i henhold til takstordningen for benyttelse af
sagsøgtes lufthavn. Takstforhøjelser pr. 1. april 2000 udgør ikke misbrug af sagsøgerens domine-
rende stilling (§ 315 i BGB; § 19, stk. 4, nr. 2, i GWB; EF-traktatens artikel 82 sammenholdt med
§ 134 i BGB).
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30. Landgericht Dortmund, 25.10.2001, 13 O 90/01, P-128/01

Median Telecom GmbH & Co. KG, Bochum mod Omar Traders GmbH, Dreieich

Eksklusivitetsklausulen i parternes franchiseaftale er gyldig (§§ 1, 19, stk. 1, i GWB; EF-traktatens
artikel 81 og 82).

31. Oberlandesgericht München, 15.11.2001, U (K) 3825/01, P-55/01

natGAS AG, Berlin mod Ferngas Nordbayern GmbH, Nürnberg

Fælles brug af et forsyningsnet er kun urimelig på grund af manglende gensidighed i adgangsmulig-
hederne i forskellige medlemsstater, hvis der findes en national gensidighedsbestemmelse. EF’s
gasdirektiv for det indre marked gælder ikke for denne sag (§ 19 IV, nr. 4, i GWB; direktiv 98/30/EF,
artikel 19).

32. Landgericht Düsseldorf, 7.12.2001, 4 O 506/99, P-137/01

Mauser Werke GmbH, Brühl mod Marmor Deutschland Kunststoffherstellung GmbH, Erkelenz

Sagsøgeren er berettiget til at modtage regnskaber, oplysninger og skadeserstatning fra sagsøgte for
ulovlig brug af sagsøgerens patent. Sagsøgeren har ikke misbrugt sin dominerende stilling ved at
afvise at udstede en licens til sagsøgte, fordi sagsøgte ikke har afgivet noget konkret kontrakttilbud
(§§ 139, stk. 2, 140b i PatG; § 242 i BGB; § 20 i GWB; EF-traktatens artikel 81 og 82).

Frankrig

1. Den øverste forvaltningsdomstol

Den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’État) har stadfæstet sin retspraksis gående ud på at inddrage
konkurrenceregler i de legalitetsområder, som forvaltningsdomstolene er garanter for.

Efter en anmodning om ophævelse af dekret nr. 2000-893 af 13. september 2000 om betingelserne for
offentlige videnskabelige og teknologiske organers og højere læreanstalters tilrådighedsstillelse af
driftsressourcer for virksomheder eller enkeltpersoner fastslog den øverste forvaltningsdomstol (dom
nr. 225473 af 5. september 2001), at man med loven havde villet give disse organer mulighed for at
udbyde tjenesteydelser uden at give dem eneret herpå, hvilket ikke er i strid med EF-traktatens artikel 81
og 82. Forskellene mellem offentlige og private organers driftsvilkår har hverken som formål eller
virkning at privilegere offentlige organer eller at fordreje konkurrencen. Den øverste forvaltningsdomstol
fandt, at disse lovgivningsmæssige bestemmelser ikke var uforenelige med EF-traktatens artikel 81 og
82, og afviste anmodningen.

Endvidere afviste den øverste forvaltningsdomstol (dom nr. 221767 222315 af 16. maj 2001) en
anmodning om ophævelse af en dom om bestemmelserne for landbrugets socialsikringsordning (Caisses
de mutualité sociale agricole — CMSA). Domstolen fandt, at skattelettelserne i henhold til skattelovens
artikel 1027 og 1085 var betinget af karakteren af de organer, der forvaltede de basale sociale sikrings-
ordninger. Selv om man kunne sige, at disse CMSA’er havde en dominerende stilling som forvaltere af
supplerende forsikringer, kan skattelettelserne på grund af deres meget begrænsede karakter ikke give
dem mulighed for at misbruge en sådan stilling.

Den øverste forvaltningsdomstol afviste (dom nr. 218078 af 30. marts 2001) at ophæve en dom om
anvendelse af artikel L861-3 i lov om socialsikring, da den ikke var uforenelig med EF-traktatens
artikel 81 og 82. Det var ikke påvist, at denne artikel ved at dække forskellige former for behandling eller
udstyr ville have givet de obligatoriske sygesikringsordninger mulighed for at fordreje konkurrencen på
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markedet for supplerende sygesikring eller have sat dem i stand til at misbruge en dominerende stilling
på dette marked.

Den øverste forvaltningsdomstol ophævede artikel 25 (dom nr. 218067 af 27. juli 2001) i dekret af
30. juli 1985, som giver fritagelse for at anvende udbud ved indgåelse af aftaler om offentlige
myndigheders køb af leverancer fra Union des groupement d’achats publics (UGAP), fordi den ikke var
forenelig med direktiv 93/36/EØF. Den fastslog endvidere, at det ikke var påvist, at UGAP misbrugte en
eventuel dominerende stilling på markedet for forvaltning af udbudsprocedurer, og at den kendsgerning,
at der i UGAP’s bestyrelse fandtes repræsentanter for myndigheder, som var potentielle købere, ikke var
bevis for, at der var tale om et kartel.

I en sag om champagne fandt den øverste forvaltningsdomstol (dom nr. 193369 af 16. februar 2001), at
de afgifter, der blev indført med det anfægtede dekret, som ikke havde til formål at finansiere et organ,
hvis aktiviteter var i strid med EF-traktatens artikel 85, ikke var uforenelige med denne artikel.

2. Civil- og straffedomstole

Efter en dom fra appelretten i Pau, som havde frikendt nogle tiltalte for at have foretaget kunstig
insemination uden at have fået tildelt et område og uden at have licens som inseminører, fandt den
franske højesteret, at EF-traktatens artikel 82 ikke var til hinder for, at en medlemsstat giver godkendte
tyrestationer visse eksklusive rettigheder inden for et bestemt område.

Italien

1. Nationale domstoles afgørelser:

— Kassationsrettens beskæftigelsesdivision, dom nr. 6307 af 4. maj 2001. Retten ophæver i
overensstemmelse med EF-Domstolen afgørelse i sag nr. 55/96 bestemmelserne i artikel 25 i lov nr.
223 fra 1991 om beskæftigelsestjenester. Selv om bestemmelserne giver arbejdsgivere mulighed for
at rekruttere arbejdsløse ved navn, kræves der offentlig bekræftelse af den private og præventive
udpegelse af de pågældende som arbejdsløse, hvilket betragtes som misbrug af
arbejdsformidlingernes dominerende stilling.

— Kassationsretten, dom nr. 8887 af 30. juni 2001. Retten fandt, at EF-traktatens artikel 81 ikke var
overtrådt ved vedtagelsen af ensartede bankregler for medlemmerne af Associazione Bancaria
Italiana med hensyn til generelle garantiordninger.

2. Anmodninger om præjudiciel afgørelse

Efter at have behandlet en appel fra Consorzio Industrie Fiammiferi af konkurrencemyndighedens
afgørelse af 13. juli 2000 om en overtrædelse af traktatens artikel 81 henviste Lazios regionale forvalt-
ningsret ved afgørelse af 4. april 2001 to sager under EF-traktatens artikel 234 til EF-Domstolen med
anmodning om en præjudiciel afgørelse. Man ønskede at få følgende spørgsmål afklaret:

»1. Når en aftale mellem virksomheder har negative virkninger for samhandelen mellem
medlemsstaterne, og når indgåelse af en sådan aftale kræves eller lettes af national lovgivning, som
legitimerer eller forstærker disse virkninger, især med hensyn til ordninger om prisfastsættelse eller
opdeling af markeder, kræver eller tillader [EF-]traktatens artikel 81 da, at den officielle antitrust-
myndighed ophæver foranstaltningen og sanktionerer virksomhedernes konkurrencebegrænsende
adfærd, eller i det mindste forbyder den fremover? Hvad er de retlige konsekvenser i givet fald?
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2. Er det ved anvendelsen af [EF-]traktatens artikel 81, stk. 1, muligt, at national lovgivning, der giver
et ministerium bemyndigelse til at fastsætte salgsprisen på et produkt og bemyndigelse til at fordele
produktionen mellem virksomheder til et konsortium, som de pågældende producenter er forpligtet
til at tilhøre, kan skabe konkurrence, der er åben for begrænsninger, restriktioner eller fordrejning
som følge af disse virksomheders selvstændige adfærd?«

Nederlandene

De nederlandske domstole anvendte EU’s konkurrenceret i nedennævnte udtalelser. Det skal bemærkes,
at de nederlandske domstole, også når de anvender den nationale konkurrencelov, fortolker artikel 81 og
82, da denne lov er udarbejdet efter samme model som EU’s konkurrenceregler.

1. Højesteret (Hoge Raad), 16.2.2001, BV Maatschappij Drijvende Bokken mod Stichting
Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven

Højesterettens dom efter EF-Domstolens svar (dom af 21. september 1999, sag C-219/97, Sml. I,
s. 6121) på Højesterettens anmodning om svar på en række præjudicielle spørgsmål: En pensionsfond
kan betragtes som en virksomhed i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82 og 86 er ikke
til hinder for, at de offentlige myndigheder giver en pensionsfond eneret til at administrere en tillægspen-
sionsordning inden for en bestemt branche.

2. Domstolen i Utrecht (Rechtbank Utrecht), 14.3.2001, V&S Groothandel BV mod Jacobus Klop

Domstolen fastslog, at fritagelsesbetingelsen i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 4087/88 om
anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af franchiseaftaler ikke var opfyldt. Endvidere
foreligger der den situation, der er omhandlet i forordningens artikel 5, hvorfor den fritagelse, der er
omhandlet i forordningens artikel 1, stk. 1, ikke finder anvendelse.

3. Appeldomstolen i ’s-Gravenhage (Gerechtshof ’s-Gravenhage), 22.3.2001, Vereniging Centraal
Bureau voor de Rijn- en binnenvaart en Internationale Tankscheepvaartvereniging mod den
nederlandske stat

Rørledningsnettet til transport af brændstof til militær anvendelse er på visse strækninger, f.eks. mellem
Pernis og Schiphol, den eneste rørledning til brændstof. Dermed har staten en økonomisk magtposition,
fordi den som den eneste kan indgå aftaler om transport. Det indebærer dog ikke, at konkurrencereglerne
i henhold til EF-traktatens artikel 81 ff. og den nederlandske konkurrencelovgivning dermed er overtrådt.
Der er ikke noget bevis for, at der er tale om ulovlig statsstøtte til virksomheder, jf. EF-traktatens
artikel 87. Hvorvidt staten overtræder konkurrencereglerne, fordi dens vilkår for aftaler om civil brug af
rørledningsnettet er konkurrencefordrejende, afhænger af, om omkostningerne ved denne brug
medregnes fuldt ud i priserne.

4. Appeldomstolen i ’s-Gravenhage (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 31.5.2001, Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB) mod Feyenoord

I denne sag om ejendomsretten til forskellige former for rettigheder til turneringsfodboldkampe
stadfæstede domstolen den dom, som domstolen i Rotterdam afsagde den 9. september 1999. Det
fremgik af KNVB’s vedtægter, at fodboldforbundet fungerer som et »centralt salgskontor«, som på vegne
af sine medlemmer og ingen anden fastsætter salgspriserne på tv-rettigheder for selv at kunne udnytte
dem. Der var således tale om en konkurrencebegrænsende aftale mellem virksomheder eller en
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sammenslutning af virksomheder i henhold til konkurrencelovens afsnit 6, stk. 1, og EF-traktatens
artikel 81, stk. 1.

5. College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 5.6.2001, Apotheek Neptunus mod College tarieven
gezondheidszorg

I denne sag om loven om takster for sundhedspleje bemærkede retten, at i henhold til EF-Domstolens
retspraksis overtræder en medlemsstat lovens artikel 10 sammenholdt med EF-traktatens artikel 81, hvis
den kræver eller tilskynder til vedtagelse af konkurrenceregler, der er i strid med EF-traktatens artikel 81,
eller styrker deres virkning, eller hvis den fjerner den lovgivningsmæssige karakter af sine egne regler
ved at overlade ansvaret for beslutninger om økonomiske indgreb til private markedsaktører. Retten
fastslog, at det ikke kunne udledes af forelagte argumenter, at dette kunne have været tilfældet.

6. Domstolen i Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 14.6.2001, Galerie Y mod Mondriaan Stichting

Domstolen fastslog, at der ikke er tale om en virksomhed i konkurrencemæssig forstand, når et offentligt
organ handler som støttetildelende myndighed. Appellen i henhold til konkurrencelovens artikel 6 og EF-
traktatens artikel 81 blev derfor afvist. Desuden fastslog domstolen, at der ikke er tale om en overtrædelse
af EF-traktatens artikel 86, stk. 1, sammenholdt med EF-traktatens artikel 82, fordi hverken
bestemmelserne om handel med kunst eller de beslutninger om autorisationer til gallerier, der er truffet
på grundlag heraf, vedrører offentlige virksomheder eller virksomheder, som har fået overdraget særlige
eller eksklusive rettigheder af (et organ i) den nederlandske stat.

7. Domstolen i ’s-Gravenhage (Rechtbank ‘s-Gravenhage), 25.7.2001, Dutchtone NV mod den
nederlandske stat

Undladelse af at opkræve en afgift kan ikke betragtes som en foranstaltning rettet mod en offentlig
virksomhed eller en virksomhed, som har fået indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder. Derfor er
der ikke tale om en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82. Endvidere fastslog
domstolen, at der i denne sag ikke er tale om statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 88, da
konkurrencen ikke fordrejes eller truer med at blive det.

Østrig

En række procedurer vedrørte aftaler med bryggerier eller kaffegrossister om leverancer af drikkevarer,
hvor restauratører ikke kunne nå op på de forventede omsætningsmængder, hvorefter leverandørerne
krævede en del af deres »promotionsydelser« tilbagebetalt.

Højesteret skulle i sag nr. 7Ob211/99 tage stilling til en eksklusiv aftale om kaffeleverancer og de dertil
hørende »promotionsydelser«. En restaurantkæde indgik en aftale med Østrigs førende kaffegrossist om
levering af flere tusinde kg kaffe. Efter at restauranterne i vid udstrækning ikke var nået op på det
forventede salg, og en af de sagsøgte gik konkurs, krævede kaffegrossisten en forholdsmæssig andel af
»promotionsydelsen« tilbage. Sagsøgte fremførte blandt andet, at den eksklusive leveranceaftale var i
strid med EF-traktatens artikel 81. Højesteret stillede en række præjudicielle spørgsmål, nemlig om der i
den foreliggende sag var tale om en aftale, der faldt ind under artikel 81, stk. 1, om den var omfattet af
gruppefritagelsen, om aftalens løbetid i henhold til forordning (EØF) nr. 1984/83 skulle defineres klart,
og om aftalens mulige ugyldighed også ville berøre et krav om tilbagebetaling. Aftalen blev undertegnet i
1993, altså inden Østrigs tiltrædelse af EØS og EU, og ophørte i januar 1995 (efter Østrigs tiltrædelse).
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Sag nr. 3Ob296/99 vedrørte en tiårig aftale om ølleverancer mellem et førende bryggeri og forpagterne af
et diskotek, en betydelig »promotionsydelse« i forbindelse hermed og tilrådighedsstillelse af lagerbe-
holdning. Efter at diskoteket i 1997, to år efter afslutningen af leveranceaftalen, blev lukket, krævede
bryggeriet såvel en forholdsmæssig andel af »promotionsydelsen« og værdien af lagerbeholdningen
tilbagebetalt. Forpagterne af diskoteket fremførte, at leveranceaftalen ikke var omfattet af den
pågældende gruppefritagelse og derfor ikke var gyldig. Højesteret fastslog i spørgsmålet om aftalens
gyldighed, at kun de dele, der var omfattet af forbuddet, var ugyldige. Hvis leverance- og serviceaftalerne
derimod var ugyldige i henhold til EF-traktatens artikel 81, ville overdragelse af penge eller
varebeholdning på vilkår, der ikke var godkendt af fællesskabsretten, være ulovlig. Bryggeriet ville
således ikke kunne basere sit krav om tilbagebetaling på sådanne bestemmelser. Sagen blev henvist til
den domstol, der havde behandlet den i første instans, som skulle undersøge, om alle betingelser i
henhold til artikel 81 faktisk var opfyldt.

I en lignende sag, sag nr. 6Ob290/99 (med samme bryggeri som sagsøger), blev der ligeledes henvist til
den domstol, der havde behandlet den i første instans, med henblik på at klarlægge, om alle betingelser i
EF-traktatens artikel 81 var opfyldt.

Sverige

De svenske luftfartsmyndigheder, Luftfartsverket, blev af Göta hovrätt idømt en bøde på 400 mio. SEK
for misbrug af dominerende stilling over for SAS i strid med EU’s og den svenske konkurrencelov-
givning. I henhold til dommen skal Luftfartsverket samtidig erstatte SAS’ indtægtstab med yderligere
400 mio. SEK. Misbruget bestod i prisdifferentiering. I en årrække havde SAS ud over de normale
afgifter, som andre flyselskaber betaler for at benytte Arlanda lufthavn, betalt særlige afgifter til
Luftfartsverket for at finansiere terminal 2. Domstolen fastslog, at både § 19 i konkurrenceloven
(konkurrenslagen) og EF-traktatens artikel 82 fandt anvendelse. Dommen er anket til Högsta domstolen.

Det Forenede Kongerige

I sagen Hendry mfl. og World Professional Billiards and Snooker Association Ltd (sag nr. HC0100813)
fastslog High Court, at en regel for et idrætsforbund, som sagde, at forbundet skulle godkende
medlemmernes deltagelse i turneringer, var ugyldig i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82.

Konkurrencemyndighederne i Belgien, Danmark, Spanien, Grækenland, Irland, Luxembourg, Portugal
og Finland har ikke givet meddelelse om afgørelser truffet af en national domstol under anvendelse af
EU’s konkurrenceregler eller afgørelser, hvor EF-Domstolen blev anmodet om at afgøre et præjudicielt
spørgsmål.

D — Anvendelse af meddelelsen fra 1993 om samarbejdet 
mellem Kommissionen og de nationale domstole

I 2001 blev meddelelsen fra 1993 om samarbejde mellem Kommissionen og de nationale domstole
anvendt ti gange. Otte af disse sager stammede fra spanske domstole og vedrørte tvister mellem
olieselskaber og forpagtere af tankstationer. Ofte blev der stillet de samme spørgsmål. Den niende sag
blev indbragt af en tysk domstol og omhandlede gyldigheden af en serviceaftale. Den sidste sag blev
indbragt af en østrigsk domstol og vedrørte VISA-sagen.
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I december 2000 underrettede Landgericht Stuttgart Kommissionen om, at gyldigheden af serviceaftalen
mellem DSD og nogle genbrugsvirksomheder var relevant for udfaldet af en verserende sag. Landgericht
Stuttgart spurgte, om gyldigheden af serviceaftalen afhang af en kommissionsbeslutning, og om
Kommissionen havde truffet en sådan beslutning. I januar svarede Kommissionen, at den undersøger
serviceaftaler, og at den vil træffe en beslutning om fritagelse. Kommissionen henviste desuden til
meddelelsen om samarbejde med de nationale domstole og Kommissionen, i henhold til hvilken en
national domstol skal suspendere sin sagsbehandling, inden Kommissionens beslutning foreligger, hvis
den mener, at en individuel fritagelse er mulig (stk. 30).

Den 26. januar besvarede den kompetente direktør en forespørgsel af 1. december 2000 fra en førstein-
stansdomstol (Juzgado de Primera Instancia no 48) i Madrid, som generaldirektoratet modtog den
3. januar. Domstolens spørgsmål drejede sig om, hvorvidt en forpagter af en tankstation skulle
kategoriseres som handelsagent eller som uafhængig videresælger på baggrund af kontraktens
bestemmelser om handelsrisiko, og hvorvidt forordning (EØF) nr. 1984/83 og (EF) nr. 2790/1999 om
vertikale begrænsninger kunne anvendes på det grundlæggende forhold mellem de to parter.
Kommissionens svar var med hensyn til sondringen mellem agent og videresælger i henhold til
fællesskabsretten i vid udstrækning baseret på punkt 12-20 i de retningslinjer for vertikale
begrænsninger, den vedtog den 24. maj 2000 (251). Endvidere forklarede Kommissionen domstolen den
tidsrelaterede adskillelse mellem forordning (EØF) nr. 1984/83 og (EF) nr. 2790/1999 samt sidstnævntes
indholdsmæssige betydning.

Den 9. februar besvarede den kompetente direktør en forespørgsel af 12. december 2000 fra en førstein-
stansdomstol (Juzgado de Primera Instancia no 73) i Madrid, som generaldirektoratet modtog den
11. januar. Domstolens spørgsmål svarede til spørgsmålene i den foregående sag, hvilket også var
tilfældet for Kommissionens svar.

Den 3. april besvarede den kompetente direktør to forespørgsler af 8. december 2000 fra en førsteinstans-
domstol (Juzgado de Primera Instancia no 1) i Lucena (Córdoba), som generaldirektoratet modtog
henholdsvis den 25. januar og den 22. februar. Et af domstolens spørgsmål vedrørte begrebet »agent« i
EU’s konkurrenceret. Kommissionen afgav samme svar som tidligere. Domstolen ville også vide, om
olieselskabet havde anmeldt den omstridte kontrakt til Kommissionen som led i sag IV/33.503 (252),
hvorefter fristen på ti år for kontraktens løbetid kunne begynde, hvis den skulle indrømmes en gruppefri-
tagelse i henhold til forordning (EØF) nr. 1984/83, og om kontraktens eksklusivitetsklausul kunne
udvides til at omfatte produkter som f.eks. smøremidler for at opnå en gruppefritagelse under samme
forordning. I sit svar oplyste direktøren domstolen om, at olieselskabet havde anmeldt kontraktmodeller
svarende til den foreliggende i forbindelse med sag IV/33.503. Med hensyn til kontraktens løbetid
svarede direktøren, at betragtning 11 og 18 i forordning (EØF) nr. 1984/83 omhandlede varigheden af
den eksklusive købsforpligtelse, og at startdatoen for beregning af de ti år skulle være den dato, hvor
denne forpligtelse trådte i kraft. Endelig mindede direktøren om, hvilke betingelser der i henhold til
forordningens artikel 11 skal være opfyldt, hvis gruppefritagelsen skal dække eksklusivt køb af
smøremidler, især skal leverandøren have finansieret eller givet adgang til udstyr til olieskift eller
installationer til smøring af motorkøretøjer.

Den 4. april spurgte Oberlandesgericht Wien under henvisning til Kommissionens meddelelse om
samarbejde mellem de nationale domstole og Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence om,
hvad der var sket i VISA-sagen. Efter domstolens opfattelse svarede de spørgsmål, der var rejst i denne

¥251∂ EFT C 291 af 13.10.2000, s. 1.
¥252∂ XXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 1993, nr. 226; XXIV Beretning om Konkurrencepolitikken 1994, s. 386, og

Kommissionens pressemeddelelse IP/94/596 af 30.6.1994.
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sag, til spørgsmålene i en national kartelsag. Den 6. april svarede Kommissionen, at den var i færd med at
undersøge VISA’s såkaldte »Multilateral Interchange Fees«, som indgik i en aftale, der var anmeldt til
Kommissionen. Den vedlagde en pressemeddelelse om sagen og oplyste navnet på sagsbehandleren, hvis
man ønskede at stille yderligere spørgsmål.

Den 3. maj besvarede den kompetente direktør en forespørgsel af 9. januar 2001 fra en førsteinstans-
domstol (Juzgado de Primera Instancia no 1) i Torrox (Málaga), som generaldirektoratet modtog den
26. marts. Spørgsmålene fra domstolen svarede til de tre første spørgsmål fra førsteinstansdomstol nr. 1 i
Lucena (se ovenfor). De vedrørte begrebet »agent« i EU’s konkurrenceret, spørgsmålet om, hvorvidt et
olieselskab havde anmeldt den omstridte kontrakt til Kommissionen som led i sag IV/33.503, og om
hvornår fristen på ti år for kontraktens løbetid kunne begynde, hvis den skulle indrømmes en gruppefri-
tagelse i henhold til forordning (EØF) nr. 1984/83. Kommissionen afgav derfor de samme svar, som den
havde afgivet den 3. april (se ovenfor).

Den 26. juni og 20. juli bevarede den kompetente direktør to forespørgsler af 14. maj og 12. juni 2001 fra
en førsteinstansdomstol (Juzgado de Primera Instancia no 3) i Bisbal d’Empordà (Girona), som general-
direktoratet modtog henholdsvis den 21. maj og 13. juli. Direktøren fremsatte først nogle generelle
bemærkninger om anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1984/83 og (EF) nr. 2790/1999 om vertikale
begrænsninger på det grundlæggende forhold mellem sagens parter. Disse bemærkninger svarede til
ovennævnte svar til førsteinstansdomstolene nr. 48 og 73 i Madrid. Domstolen ville vide, hvornår fristen
på ti år begyndte, hvis der skulle indrømmes en gruppefritagelse i henhold til forordning (EØF)
nr. 1984/83. Dette spørgsmål var det samme, som domstolene i Lucena og Torrox allerede havde stillet.
Kommissionens svar var derfor også det samme. Dog præciserede den, hvornår den eksklusive købsfor-
pligtelse startede, fordi leverandøren i dette tilfælde ikke var en af de virksomheder, der var berørt af sag
IV/33.503. Domstolen spurgte endvidere, om der var tale om faste videresalgspriser, når leverandøren
anbefalede priser, og der samtidig var en mindstemargen for den detailhandlende med mulighed for at
justere videresalgsprisen. Direktøren mindede i sit svar til domstolen om de forskellige omstændigheder
og situationer, hvor sager kunne falde ind under artikel 81, stk. 1, og henledte domstolens
opmærksomhed på punkt 47 i Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger. Domstolen
spurgte også, om det var at betragte som en alvorlig begrænsning, som omhandlet i artikel 4, litra a), i
forordning (EF) nr. 2790/1999, hvis der var tale om prisbinding. Kommissionen svarede, at hvis
domstolen fandt, at fastsættelsen af mindstemargen førte til en påtvungen videresalgspris, kunne man
ikke indrømme en fritagelse i henhold til forordningen. Domstolens opmærksomhed blev henledt på
punkt 46 og 66 i Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger. Endelig spurgte domstolen,
om Kommissionen var uenig i de nationale konkurrencemyndigheders afgørelser, eller om den tværtimod
kunne tilslutte sig dem. Kommissionen svarede, at disse myndigheders afgørelser kunne appelleres til de
nationale domstole i overensstemmelse med de enkelte landes retssystemer, men at Kommissionen ikke
fungerede som appelinstans for denne type afgørelser. I forbindelse med denne form for procedurer
kunne man anmode Kommissionen om at afgive udtalelse om, hvordan fællesskabsretten skulle
fortolkes, hvilket den gør uden dermed at tage stilling til de nationale konkurrencemyndigheders
afgørelser som sådan. Kommissionen mindede desuden om, at de nationale domstole havde ret til at
anmode EF-Domstolen om en præjudiciel afgørelse. Endelig svarede den, at den under alle
omstændigheder ikke var bundet af de nationale konkurrencemyndigheders tidligere afgørelser.

Den 9. juli besvarede den kompetente direktør en forespørgsel af 23. februar 2001 fra en førsteinstans-
domstol (Juzgado de Primera Instancia no 40) i Madrid, som generaldirektoratet modtog den 19. april.
De to første spørgsmål vedrørte spørgsmålet om klassificeringen af en agent over for en uafhængig
forhandler på baggrund af klausuler om handelsrisiko i kontrakten samt om anvendelsen af forordning
(EØF) nr. 1984/83 og (EF) nr. 2790/1999 om restriktive begrænsninger på det grundlæggende forhold
mellem de to parter. Disse spørgsmål svarede til ovennævnte spørgsmål fra førsteinstansdomstol nr. 48 i
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Madrid, og Kommissionens svar var derfor det samme. Det tredje spørgsmål vedrørte den maksimale
løbetid for eksklusive aftaler om køb af brændstof, der kunne indrømmes en gruppefritagelse.
Kommissionen mindede om sin strenge fortolkning af betingelserne i artikel 12, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 1984/83, hvor der er angivet en maksimal løbetid på ti år for denne type bestemmelse. Den
gjorde opmærksom på muligheden for at støde på juridiske konstruktioner med gensidige aftaler mellem
leverandør og videresælger om midlertidig overførsel af ejendomsretten eller oprettelse af tinglige
rettigheder og leje af forretningslokaler for at omgå tiårsreglen. Kommissionen mindede også om
betingelserne i artikel 5, litra a), i forordning (EF) nr. 2790/1999 samt om punkt 59 i retningslinjerne for
vertikale begrænsninger, som begrænser varigheden af denne type bestemmelser til fem år.

Den 17. juli besvarede den kompetente direktør en forespørgsel af 11. juni 2001 fra en førsteinstans-
domstol (Juzgado de Primera Instancia no 8) i Madrid, som generaldirektoratet modtog den 29. juni.
Domstolen ville vide, om olieselskabet havde anmeldt den omstridte kontrakt til Kommissionen som led
i sag IV/33.503. Dette spørgsmål blev også stillet af førsteinstansdomstol nr. 1 i Lucena. Kommissionens
svar var derfor det samme.

Den 19. juli besvarede den kompetente direktør en forespørgsel af 15. marts 2001 fra en førsteinstans-
domstol (Juzgado de Primera Instancia no 19) i Madrid, som generaldirektoratet modtog den 10. maj.
Domstolens to første spørgsmål vedrørte klassificeringen af en agent over for en uafhængig forhandler på
baggrund af klausuler om handelsrisiko i kontrakten samt anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1984/83
og (EF) nr. 2790/1999 om restriktive begrænsninger på det grundlæggende forhold mellem de to parter.
Disse spørgsmål svarede til ovennævnte spørgsmål fra førsteinstansdomstol nr. 48 i Madrid, og
Kommissionens svar var derfor det samme. Det tredje spørgsmål vedrørte den maksimale løbetid for
eksklusive aftaler om køb af brændstof, der kunne indrømmes en gruppefritagelse. Det svarede til
ovennævnte spørgsmål fra førsteinstansdomstol nr. 40 i Madrid. Kommissionens svar var ligeledes det
samme.
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BILAG

DE NATIONALE KONKURRENCEMYNDIGHEDERS MULIGHED 
FOR AT ANVENDE EU’S KONKURRENCEREGLER

Indledende bemærkninger

1. Denne oversigt omhandler alene de administrative myndigheders håndhævelse af EF-traktatens
artikel 81 og 82 og ikke de nationale domstoles, eftersom de to artikler finder direkte anvendelse og
dermed kan håndhæves af domstolene i hver enkelt medlemsstat uden undtagelse.

2. De administrative myndigheders anvendelse af dem er underlagt de begrænsninger, der er fastsat til
fordel for Kommissionen i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 17.

Land Anvendelse
ja/nej Retskilde/uddybende forklaring

Belgien ja Lov af 5. august 1991, artikel 53: Når de belgiske myndigheder i medfør af EF-
traktatens artikel 84 træffer afgørelse om aftalers tilladelighed og om misbrug
af en dominerende stilling på fællesmarkedet, træffes afgørelsen af de i denne
lov anførte kompetente myndigheder i overensstemmelse med traktatens
artikel 81, stk. 1, og artikel 82 efter den procedure og med anvendelse af de
sanktioner, der er fastsat i denne lov.

Danmark ja Lov nr. 416 af 31. maj 2000 om ændring af lov nr. 384 af 10. juni 1997 om
konkurrence giver Konkurrencestyrelsen ret til direkte håndhævelse af
forbuddene i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82.

Tyskland ja § 50 i GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen): Bundeskartellamt
varetager udøvelsen af de beføjelser, som EF-traktatens artikel 84 og 85 og de
retsakter, der er baseret på traktatens artikel 83, giver de nationale myndigheder,
også i forbindelse med andre bemyndigelsesbestemmelser i EF-traktaten.

Grækenland ja Lov nr. 703/1977 om beskyttelse af den frie konkurrence, som ændret ved lov
nr. 2296/1995, artikel 13 b, stk. 3: Konkurrencenævnet og dets sekretariat
varetager de opgaver, som påhviler de nationale myndigheder i henhold til
traktatens artikel 84 og 85, og de på traktatens artikel 83 baserede retsakter
sammen med andre bemyndigelsesbestemmelser i traktaten. Med henblik på
varetagelsen af disse opgaver tildeler loven Konkurrencenævnet og dets
sekretariat de nødvendige beføjelser.

Spanien ja Kongeligt dekret 295/1998 af 27. februar 1998 om de europæiske
konkurrenceloves anvendelse i Spanien:
Artikel 1: El Tribunal de Defensa de la Competencia er den kompetente
myndighed, for så vidt angår anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og
artikel 82.
Artikel 3: El Servicio de Defensa de la Competencia har beføjelse til at
undersøge sager vedrørende gennemførelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 1,
og artikel 82.

Frankrig ja Bemyndigelsesanordning af 1. december 1986, artikel 56a (indsat ved lov af
2.   december 1992): Erhvervsministeren og hans embedsmænd samt
Konkurrencerådet har samme beføjelser til at anvende artikel 81 og 82, som de i
overensstemmelse med ovennævnte bemyndigelsesanordning har til at
gennemføre den franske konkurrencelov.
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Konklusioner

De administrative myndigheder i ti af de 15 medlemsstater kan anvende artikel 81 og 82 direkte. Dette er
ikke tilfældet i Irland, Luxembourg, Østrig, Finland og Det Forenede Kongerige.

Den svenske konkurrencemyndighed (Konkurrensverket) fik beføjelser til at anvende artikel 81 og 82
direkte. De britiske, irske og østrigske myndigheder får sådanne beføjelser i 2002.

Irland nej Artikel 13, stk. 2, i det nye forslag til konkurrencelov 2001 giver den irske
konkurrencemyndighed »ret til at gribe ind over for en aftale, en beslutning
eller et tilfælde af samordnet praksis eller misbrug, som er forbudt […] i
henhold til traktatens artikel 81 eller 82«. Forslaget til konkurrencelov 2001
ventes vedtaget i april 2002.

Italien ja Legge comunitaria 1994, artikel 54, stk. 5: Konkurrencemyndigheden (autorità
garante della concorrenza) anvender artikel 81, stk. 1, og artikel 82 på grundlag
af de beføjelser, den nationale konkurrencelov giver den (lov nr. 287 af
10. oktober 1990).

Luxembourg nej Et nyt forslag til konkurrencelov, som er ved at blive færdiggjort, giver
konkurrencemyndigheden beføjelse til at anvende artikel 81 og 82.

Nederlandene ja Konkurrenceloven (Mededingingswet) af 22. maj 1997, artikel 88:
Generaldirektøren for konkurrencemyndigheden (Mededingingsautoriteit)
udøver sine beføjelser med hensyn til anvendelsen af traktatens artikel 81,
stk. 1, og artikel 82 i overensstemmelse med de retsakter, der er baseret på EF-
traktatens artikel 83.

Østrig nej Der overvejes en reform gennem et lovforslag om oprettelse af en national
konkurrencemyndighed og ændring af den nugældende kartellov for at give de
nationale myndigheder beføjelser til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82.
Denne nye lov ventes at træde i kraft den 1. juli 2002.

Portugal ja Decreto-lei 371/93 af 29. oktober 1993, artikel 12, stk. 2: Generaldirektoratet
for Konkurrence og Priser har kompetence til at varetage de opgaver, som
påhviler de nationale myndigheder i henhold til de retsakter, der er baseret på
traktatens artikel 83.

Finland nej

Sverige ja Konkurrensverket har fra og med 1. januar 2001 bemyndigelse til at anvende
artikel 81 og 82 direkte (lov 1994:1845, som ændret ved lov 2000: 1023, § 2).

Det Forenede 
Kongerige

nej I det forslag til erhvervslov (Enterprise Bill), parlamentet vil få forelagt i
begyndelsen af 2002, får de britiske konkurrencemyndigheder beføjelse til at
anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 direkte.
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VI — STATISTIKKER

A — EF-traktatens artikel 81, 82 og 86 samt EKSF-traktatens artikel 65

1. Aktiviteter i 2001

1.1. Nye sager indledt i 2001253

1.2. Sager afsluttet i 2001254      255

2. Oversigt over de sidste fire år

2.1. Udvikling i antallet af sager til behandling

Art Antal %

Anmeldelser 94 33

Klager 116 41

Ex officio-sager ¥253∂ 74 26

I alt 284 100

¥253∂ Herved forstås sager indledt på Kommissionens eget initiativ.

Formel beslutning Uformel procedure

Overtrædelse af artikel 81 14 Comfort letter (81/1) 44

Overtrædelse af artikel 82 med bødepålæg 3 Comfort letter (81/3) 45

Negativattest 4 Discomfort letter 1

Fritagelse 17 ¥254∂ Klage afvist 43

Klage afvist 10 Administrativ henlæggelse 191

Ingen indsigelse 4

Overtrædelse af EKSF-traktatens artikel 65 0

Artikel 86-beslutning 2 ¥255∂

I alt 54 I alt 324

¥254∂ Efter en beslutning, hvor der dels blev meddelt negativattest, dels indrømmet fritagelse (DSD), blev 16 sager afsluttet. 
¥255∂ I en af disse to sager i 2001 blev beslutningen taget lige før udgangen af 2000 (Consorzio Riposta).

Sager ved kalenderårets udgang

1998 1999 2000 2001

Anmeldelser 538 425 374 313

Klager 441 402 359 333

Ex officio-sager 225 186 202 195

I alt 1 204 1 013 935 841
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2.2. Udviklingen i tilgangen af sager

2.3. Udviklingen i antallet af færdigbehandlede sager

B — Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 
om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (256)

1. Indgåede anmeldelser 1996-2001

(Forklaring: I enkelte tilfælde træffes der to endelige beslutninger — en om henvisning af sagen til en medlemsstat og en om
den del af sagen, der ikke henvises.)

Tilgang af sager i årets løb 

1998 1999 2000 2001

Anmeldelser 216 162 101 94

Klager 192 149 112 116

Ex officio-sager 101 77 84 74

I alt 509 388 297 284

Sager færdigbehandlet i årets løb

1998 1999 2000 2001

Formel beslutning 42 68 36 54

Uformel procedure 539 514 343 324

I alt 581 582 379 378

¥256∂ Som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30.6.1997 (EFT L 180 af 9.7.1997).

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Indgivede anmeldelser 131 172 235 272 345 335

Anmeldelser trukket tilbage i fase 1 5 9 5 7 8 8

Anmeldelser trukket tilbage i fase 2 1 0 4 5 6 4

Endelige beslutninger 125 142 238 270 345 340

Antal sager i alt afsluttet med endelig 
beslutning 

125 136 235 269 341 334
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2. Artikel 6-beslutninger 1998-2001 

3. Artikel 8-beslutninger 1998-2001 

4. Henvisningsbeslutninger 1998-2001 

5. Artikel 7-beslutninger (udsættelse af en fusions gennemførelse) 1998-2001 

(Forklaring: Siden marts 1998 har artikel 7, stk. 2, ikke længere fundet anvendelse.)

1998 1999 2000 2001

Artikel 6, stk. 1, litra a) 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 %

Artikel 6, stk. 1, litra b), uden tilsagn 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 %

Artikel 6, stk. 1, litra c) 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 %

Sager med accept af tilsagn i fase 1 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 %

I alt 237 100 % 273 100 % 341 100 % 335 100 %

1998 1999 2000 2001

Artikel 8, stk. 2, med betingelser og påbud 5 55 % 8 89 % 12 70,6 % 10 50 %

Artikel 8, stk. 2, uden betingelser og påbud 2 22,5 % 0 0 % 3 17,7 % 5 25 %

Artikel 8, stk. 3, med forbud 2 22,5 % 1 11 % 2 11,7 % 5 25 %

Artikel 8, stk. 4, med påbud om afhændelser 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

I alt 9 100 % 9 100 % 17 100 % 20 100 %

1998 1999 2000 2001

Artikel 9 (anmodning fra medlemsstat) 4 10 6 10

Artikel 9 (hel eller delvis henvisning til medlemsstat) 4 5 6 7

Artikel 22, stk. 3 0 0 0 0

I alt 8 15 12 17

1998 1999 2000 2001

Artikel 7, stk. 2 (fortsat udsættelse) 10 — — —

Artikel 7, stk. 4 (dispensation fra udsættelse) 13 7 4 5

I alt 23 7 4 5
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C — Statsstøtte

1. Tilgang af nye sager i 2001

2. Sager til behandling pr. 31. december 2001

3. Sager behandlet i 2001 fordelt på områder

3.1. Sager, hvorom der er truffet beslutning i 2001

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 373 43 79 6 339 840 73,81

Ikke-anmeldt støtte NN 37 28 24 0 63 152 13,36

Eksisterende støtte E 0 0 0 0 52 52 4,57

Indledte procedurer C 15 6 11 0 62 94 8,26

I alt 425 77 114 6 516 1 138
% 37,34 6,77 10,02 0,53 45,34

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 243 23 59 0 199 524 52,14

Ikke-anmeldt støtte NN 111 13 36 0 90 250 24,88

Eksisterende støtte E 22 0 0 0 54 76 7,56

Indledte procedurer C 48 0 11 3 93 155 15,42

I alt 424 36 106 3 436 1 005
% 42,19 3,58 10,55 0,30 43,38

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 229 12 72 7 303 623 75,98

Ikke-anmeldt støtte NN 16 14 12 0 65 107 13,05

Eksisterende støtte E 0 0 0 0 10 10 1,22

Indledte procedurer C 5 1 1 0 73 80 9,75

I alt 250 27 85 7 451 820
% 30,49 3,29 10,37 0,85 55,00
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3.2. Sager afsluttet i 2001

4. Beslutninger vedtaget af Kommissionen i 2001

5. Udviklingen i perioden 1991-2001

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 208 7 71 7 280 573 68,87

Ikke-anmeldt støtte NN 11 6 4 0 21 42 5,05

Eksisterende støtte E 1 0 0 0 15 16 1,92

Indledte procedurer C 5 0 1 0 64 70 8,41

Trukket tilbage 
af medlemsstaten 30 0 1 0 100 131 15,75

I alt 255 13 77 7 480 832
% 30,65 1,56 9,26 0,84 57,69

Landbrug Transport Fiskeri Kul Andet I alt %

Ingen indsigelse 214 23 68 7 301 613 76,06

Beslutninger under 
proceduren

Indledning 15 3 10 0 66 94 11,66

Positiv 1 1 0 0 33 35 4,34

Negativ 2 0 2 0 31 35 4,34

Betinget 0 0 0 0 0 0 0

Passende foranstaltninger 0 0 0 0 10 10 1,24

Andre beslutninger 2 0 2 0 15 19 2,36

I alt 234 27 82 7 456 806
% 29,03 3,35 10,17 0,87 56,58

Beslutning truffet i … 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ingen indsigelse 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315

Beslutning under 
proceduren

Indledning 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67 65

Positiv 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15 11

Negativ 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26 5

Betinget 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3 0

Passende foranstaltninger/andre 
beslutninger

13 9 10 27 22 18 17 31 63 34 8

I alt 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475 404



386  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2001

6. Beslutningernes fordeling på medlemsstaterne

B D DK EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU

Ingen indsigelse 77 14 19 44 9 30 5 23 1 28 9 11 25 5 1 301

Beslutning 
under 
proceduren

Indledning 4 25 0 1 13 3 2 4 2 4 0 3 1 0 4 66

Positiv 1 13 0 0 3 1 0 6 0 4 1 0 1 0 3 33

Negativ 2 10 0 0 12 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 31

Betinget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passende foranstaltninger 2 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Andre beslutninger 2 0 1 4 0 2 0 1 0 2 0 1 2 0 0 15

I alt 129 25 21 76 11 39 7 38 3 40 12 12 34 7 2 456
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VII — UNDERSØGELSER

I 2001 bestilte Generaldirektoratet for Konkurrence 21 undersøgelser, hvoraf de 15 er afsluttet. Af de
afsluttede undersøgelser er 13 fortrolige og omtales derfor ikke i denne beretning.

En undersøgelse, der blev bestilt i 2000, blev afsluttet i 2001, men da den er fortrolig, omtales den ikke i
denne beretning.

De to andre undersøgelser, der blev afsluttet i 2001, gennemgås i hovedtræk nedenfor.

Lademanns undersøgelse — forbrugerpræferencer for eksisterende 
og potentielle salgs- og servicealternativer inden for bilbranchen (257)

Formålet med undersøgelsen var at fastlægge forbrugernes holdning til alternative salgs- og
serviceformer, herunder de allerede eksisterende og dem, der eventuelt kommer til at eksistere efter de
nye regler. Lademann gennemførte forbrugerundersøgelser i fem europæiske lande. I hvert land blev der
vilkårligt udvalgt omkring 100 forbrugere, som blev bedt om at tilkendegive deres præferencer med
hensyn til bilkøb og service på biler. De adspurgte skulle udtale sig om en række faktorer, der kunne få
indflydelse på deres valg af detailforhandler:

— forhandlerens distributionsform

— den type servicefacilitet, som forhandleren tilbyder (herunder service gennem underleverandører)

— prisniveauer (herunder rabatter)

— mulighed for rådgivning fra salgspersonale

— afstand til værkstedet

— forhandlerens mulighed for at arrangere en prøvetur

— disponibelt ekstraudstyr

— personlig kontakt med forhandleren

— leveringstid.

Den type eftersalgsservice, som bilforhandleren tilbyder, viste sig at være den vigtigste faktor for
forbrugerne efterfulgt af muligheden for at få rådgivning fra salgspersonalet og salgsstedets form.
Herefter kom, opført efter aftagende betydning, muligheden for at prøvekøre bilen, afstanden til
værkstedet, leveringstiden og muligheden for at vælge ekstraudstyr. Det blev betragtet som en selvfølge,
at forhandlerne yder rabatter, mens personlig kontakt med forhandleren kun blev anset for at være af
underordnet betydning.

¥257∂ Undersøgelsen er foretaget af Dr. Lademann & Partner og er tilgængelig på internettet (http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/distribution).
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Andersens undersøgelse af en række lovgivningsscenariers virkninger 
for det fremtidige bilsalg (258)

1. Andersen fik til opgave at analysere fem scenarier: 1) et frit distributionssystem, hvor uafhængige
bilforhandlere har ret til at købe nye biler hos producenterne og/eller deres officielle distributionsnet,
2) et eneforhandlingssystem, hvor nye biler kun sælges af én enkelt forhandler i hvert område, 3) et
selektivt distributionssystem baseret på kvalitative kriterier, 4) et selektivt distributionssystem
baseret på kvalitative og kvantitative kriterier, men uden områdeeksklusivitet og 5) et selektivt
distributionssystem baseret på kvalitative og kvantitative kriterier kombineret med begrænset
områdeeksklusivitet.

2. Andersen analyserede også en række særlige forhold, herunder flermærkeforhandling, virkningerne
af at afbryde den obligatoriske sammenkobling mellem salg af nye køretøjer og reparationer/service,
mængderabatter og kvoteordninger samt uafhængige værksteders adgang til tekniske oplysninger.
Andersen målte virkningerne for de forskellige aktører, inter- og intrabrandkonkurrencen,
markedsintegrationen i EU og forbrugernes tilfredshed generelt.

Andersen konkluderede, at der var tre mulige resultater. Alle systemer, der kombinerer områdeeksklu-
sivitet med kvalitativ og kvantitativ selektiv distribution, giver et »status quo«-marked, hvor de indbyrdes
forbindelser mellem producenterne og de officielle forhandlere samt producenternes kontrol over deres
officielle net ikke mindskes væsentligt. Scenarierne baseret på kvantitative og kvalitative udvælgelses-
kriterier uden områdeeksklusivitet kan føre til et marked med mange afsætningskanaler, hvor der
forekommer forskellige distributionsformer og forretningsmodeller samtidigt inden for det samme
officielle net. Scenarierne, der udelukkende er baseret på kvalitative udvælgelseskriterier uden områdebe-
skyttelse og ikke omfatter differentierede kriterier, der er tilpasset de forskellige distributionsmodeller
inden for det officielle net, fører til et marked med massesalg. Det betyder, at afsætningen domineres af
detailhandlere, som koncentrerer sig om at sælge store mængder af nogle få bestsellere, og som har en
betydelig forhandlingsposition over for producenterne.

¥258∂ Undersøgelsen er tilgængelig på internettet (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution).
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VIII — REAKTIONER PÅ DEN XXX BERETNING

A — Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens XXX Beretning 
om Konkurrencepolitikken 2000 (SEK(2001) 694 — C5-0312/2001 — 2001/2130(COS)) 
og Kommissionens svar

1. Ordfører: Alejandro Agag Longo

2. Europa-Parlamentets betænkning nr.: A5-0299/2001

3. Vedtagelsesdato: 4. oktober 2001

4. Emne: Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens XXX Beretning om Konkurrence-
politikken 2000

5. Kompetent parlamentsudvalg: Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

6. Baggrund for beslutningen: initiativbetænkning fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

7. Analyse af teksten og Parlamentets anmodninger: Parlamentet tilslutter sig generelt
årsberetningen og støtter den deri beskrevne politik. Det foreslår, at Kommissionen tager initiativer
vedrørende karteller, fusioner og statsstøtte.

8. Svar på anmodningerne og oversigt over Kommissionens hidtidige og fremtidige indsats:
Anmodningerne og Kommissionens holdning fremgår af nedenstående skema.

Europa-Parlamentets anmodninger Kommissionens holdning

2. Beklager, at Kommissionen ikke som bebudet har
indledt eller vil indlede søgsmål på grund af illoyal
konkurrence i form af skatte- og afgiftslettelser
eller -fritagelser og kræver en nærmere undersø-
gelse af konkurrencefordrejninger i EU, som
skyldes medlemsstaternes skatte- og afgiftspolitik,
og som hverken stemmer overens med princip-
perne for det indre marked eller med fællesskabs-
ånden;

Kommissionen indledte i juli 2001 11 formelle under-
søgelser af statsstøtte vedrørende skattesystemerne i
otte medlemsstater og opfordrede yderligere fire
medlemsstater til at bringe deres lovgivning i overens-
stemmelse med traktatens bestemmelser.

4. Ser med tilfredshed på forslaget om en modernise-
ring af forordning nr. 17 fra 1962 om anvendelse af
traktatens artikel 81 og 82, som det anser for
nødvendigt, forudsat at dette ikke indebærer en
renationalisering af konkurrencepolitikken, men
advarer også mod de tekniske vanskeligheder i
denne forbindelse og udtrykker derfor sine tvivl
med hensyn til den praktiske gennemførelse;

Kommissionen tilslutter sig Parlamentets holdning til
den foreslåede modernisering af forordning nr. 17 og
frygter som Parlamentet, at reformen kan føre til en
renationalisering af Fællesskabets konkurrencepolitik.
Kommissionen nærer ingen tvivl om, at eventuelle
tekniske vanskeligheder i forbindelse med reformen
kan løses på en måde, der ikke hindrer den praktiske
gennemførelse.
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5. Ser med tilfredshed på hovedtanken om en decen-
tralisering i artikel 3 i ovennævnte forslag til
Rådets forordning om gennemførelse af konkurren-
cereglerne i traktatens artikel 81 og 82 og om
ændring af forordning (EØF) nr. 1017/68, 2988/74,
4056/86 og 3975/87, men peger også på nødven-
digheden af at præcisere og objektivere kriteriet
»påvirkning af samhandelen mellem medlemssta-
terne«, eftersom der er tale om et vigtigt kriterium,
og en manglende præcisering på nuværende tids-
punkt derfor kan skabe usikkerhed og ødelægge
målsætningen om en ensartet anvendelse af fælles-
skabsreglerne;

Kommissionen glæder sig over, at Parlamentet støtter
den foreslåede artikel 3. Den er enig i, at kriteriet vedrø-
rende påvirkning af samhandelen mellem medlemssta-
terne, der er omfattet af traktatens artikel 81 og 82, får
større betydning i et nyt håndhævelsessystem baseret på
decentraliseret anvendelse. Dette kriterium er blevet
betydeligt videreudviklet i Domstolens retspraksis, som
er baseret på en kvalitativ vurdering af aftalens art eller
misbrugspraksis samt en kvantitativ vurdering af
parternes position. Kommissionen accepterer, at der kan
være behov for, at den vejleder i anvendelsen af de prin-
cipper, som Domstolen har udviklet i sin fortolkning af
traktaten.

6. Mener, at de beføjelser, som Kommissionen har
fået tillagt i forbindelse med forslaget om moderni-
sering, er for vidtgående, og udtrykker sin tvivl om,
hvad virksomhederne har vundet ved forslaget i
dets nuværende udformning, hvad retssikkerheden
angår;

Kommissionens forslag til reform er baseret på decen-
traliseret anvendelse af Fællesskabets konkurrence-
regler og dermed også på inddragelsen af mange flere
beslutningstagere i lovens anvendelse. De særlige befø-
jelser, som Kommissionen forventer at få tillagt i
henhold til sit forslag, har til formål at sikre en effektiv,
ensartet anvendelse af artikel 81 og 82.
Alle Kommissionens beføjelser vil fortsat være under-
lagt en række kontroller, herunder Domstolens. Disse
kontroller bliver ikke berørt af forslaget.
Kommissionen er overbevist om, at dens forslag giver
virksomhederne en tilstrækkelig retssikkerhed. Virk-
somhederne kan have tillid, at artikel 81, stk. 3, og
Kommissionens gruppefritagelsesforordning og
retningslinjer har direkte virkning. Kommissionen har
ligeledes givet tilsagn om at indføre et nyt system med
skriftlige udtalelser baseret på et notat, således at den
kan vejlede virksomheder, som er i tvivl om anven-
delsen af Fællesskabets konkurrenceregler.

7. Understreger vigtigheden af et effektivt internatio-
nalt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder
på grund af den nye økonomis globale karakter og
ser med interesse på forslaget om dannelsen af et
internationalt konkurrenceforum, men påpeger, at
det effektive samarbejde starter hjemme, og opfor-
drer derfor indtrængende Kommissionen til at
sikre, at samarbejdet mellem de europæiske
konkurrencemyndigheder om moderniseringen af
konkurrencereglerne fungerer korrekt og effektivt;

Kommissionen glæder sig over, at Parlamentet lægger
vægt på et effektivt samarbejde mellem konkurrence-
myndighederne i Fællesskabet og på globalt plan. Et
tæt, effektivt samarbejde mellem alle myndigheder i
Fællesskabet er et centralt aspekt af Kommissionens
forslag. Dette samarbejde sigter mod at fremme en
effektiv håndhævelse af Fællesskabets konkurrencelov-
givning og sikre en ensartet anvendelse deraf.

8. Kræver på ny en international konkurrenceordning
inden for rammerne af Verdenshandelsorganisati-
onen (WTO), da det på baggrund af det voksende
antal fusioner, område- og priskarteller samt oligo-
poler over hele verden kun er muligt at bekæmpe
konkurrencefordrejninger og markedsmisbrug ved
hjælp af internationale mindstenormer, der gælder
for konkurrencereguleringer inden for især fusioner
og karteller, samt gennem mindstenormer for
tilsynsmyndighederne i alle WTO-medlemssta-
terne;

Kommissionen vil fortsat arbejde for at få indført multi-
laterale konkurrenceregler i WTO. Et første opmun-
trende skridt blev taget på den fjerde WTO-
ministerkonference i Doha/Quatar. I WTO-erklæringen
erkender ministrene, at det er nødvendigt at indlede
forhandlinger om en sådan aftale. Forhandlingerne vil
sandsynligvis blive indledt på den femte WTO-mini-
sterkonference i 2003.
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9. Mener, at Kommissionens tjenestegrene bør være
særligt opmærksomme på forsøgene på at
begrænse internetadgangen, og ser med tilfredshed
på Kommissionens tilsagn om at sikre, at inter-
nettet vedbliver med at være et åbent medie, hvilket
er en betingelse for den økonomiske udvikling;

Den manglende konkurrence på markederne for
lokaladgang i alle medlemsstater, især til bredbåndsad-
gang, er fortsat en hindring for anvendelsen af inter-
nettet og internetydelser i Europa. Den anden fase i
sektorundersøgelsen om fri adgang til abonnent-
kredsløb vil sætte Kommissionen i stand til inden
udgangen af 2002 at danne sig et detaljeret overblik
over situationen i alle medlemsstater og over de
problemer, som nye abonnenter har med at få adgang til
vigtige oplysninger om adgang til internettet på rime-
lige, konkurrencedygtige vilkår. Kommissionen under-
søger således allerede nu klager i medfør af EF-
traktatens artikel 82 over etablerede operatører og deres
datterselskaber, som angiveligt hindrer konkurrenter
mulighed for at yde bredbåndsbaseret internetadgang til
deres kunder.

10. Beklager imidlertid den mangel på forudseenhed
og den ekstreme langsommelighed, Kommissio-
nens tjenestegrene har udvist, da der skulle advares
mod de mulige risici i forbindelse med udviklingen
af tredje generation af mobiltelefoner (UMTS-
teknologi), på trods af at der er gjort opmærksom
på dette fra Parlamentets side;

I bilag II til Rådets henstilling af 12. juli 1999 om
begrænsning af befolkningens eksponering for elektro-
magnetiske felter anføres de basisrestriktioner, som skal
gennemføres for at undgå potentielle risici for folke-
sundheden. Henstillingen dækker de frekvenser, som
tredje generation af mobilsystemer kommer til at
fungere på.

13. Understreger den kolossale betydning af tjeneste-
ydelser af almindelig interesse; opfordrer derfor til
at bevare og udvikle en høj grad af retssikkerhed i
anvendelsen af konkurrencereglerne på tjeneste-
ydelser af almindelig interesse for at opfylde
kravene til forsyningssikkerhed og sikre den
almene adgang til tjenesteydelser af almindelig
interesse;

I sin nylige rapport til Det Europæiske Råd i Laeken om
tjenesteydelser af almen interesse forpligtede Kommis-
sionen sig til hurtigt at udarbejde fællesskabsrammer
for statsstøtte i form af kompensation for offentlige
tjenester. Disse rammer vil opfylde kravet om hurtigere
reaktion på anmodningen om større retssikkerhed.
Kommissionen anførte ligeledes, at den, hvis det skulle
vise sig nødvendigt, i anden omgang ville stille forslag
om en undtagelsesordning med samme formål, nemlig
at øge retssikkerheden.

14. Opfordrer indtrængende Kommissionen til at
gennemføre konklusion 17 fra Det Europæiske Råd
i Stockholm, ifølge hvilken Kommissionen vil
sikre, at de virksomheder, som stadig har en mono-
polstilling på deres nationale marked, ikke profi-
terer urimeligt af denne situation;

Kommissionen følger nøje disse virksomheders adfærd
med det formål, som Parlamentet nævner. 

15. Opfordrer Kommissionen til at undersøge virksom-
hedernes aktiviteter med hensyn til erhvervelser
inden for elektricitetssektoren samt fastsættelsen af
priser på elektricitet i relation til fællesskabsreg-
lerne for ulovlig statsstøtte;

I forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet vil
Kommissionen bruge alle de virkemidler, der ligger i
den fælles konkurrencepolitik (statsstøtte, kontrol med
monopoler, aftaler om og misbrug af dominerende stil-
linger osv.), for at sikre og udvikle en reel konkurrence
på dette marked. Den vil navnlig være opmærksom på
monopoler og ulovlig statsstøtte.

19. Opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en
oversigt over objektive indikatorer for privatisering
i medlemsstaterne og understreger, at formålet med
denne oversigt ikke skal være en vurdering af ejer-
skabsmønstre i medlemsstaterne, men at den
snarere skal være en værdifuld informationskilde,
der sikrer den nødvendige gennemsigtighed;

I henhold til Kommissionens direktiv 80/723/EØF om
gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser
mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder
(EFT L 195 af 29.7.1980, som ændret i 2000,
EFT L 193 af 29.7.2000) er medlemsstaterne allerede
nu forpligtet til at offentliggøre relevante oplysninger.
Ansvaret for forhold i forbindelse med offentlig eller
privat ejendomsret til virksomheder er medlemssta-
ternes og berøres ikke af konkurrencereglerne
(artikel 295 i EF-traktaten). Kommissionen kan derfor
ikke se nogen fordel ved den foreslåede oversigt.
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20. Beklager, at beretningen ikke omtaler en nøgle-
sektor som den farmaceutiske sektor, der i
øjeblikket står over for specifikke konkurrencepro-
blemer, men ser med tilfredshed på, at Den Euro-
pæiske Konkurrencedag, der skal afholdes under
det belgiske formandskab, vil handle om dette
emne;

Kommissionen erkender vigtigheden af en klarere
konkurrencepolitik på dette område. Årsberetningen for
2001 vil indeholde et afsnit om Kommissionens akti-
oner i denne sektor. Alle disse aktioner var under forbe-
redelse i 2000, men er vedtaget i år. Det har derfor ikke
været muligt at medtage dem i en rapport endnu.

21. Understreger, at forbrugerne for at få mest udbytte
af det indre marked skal have mulighed for at købe
dér, hvor produktet tilbydes til den bedste pris i det
indre marked, og opfordrer Kommissionen til at
fortsætte sin indsats mod bestræbelserne på at
begrænse parallelimport i sektorer, hvor priserne
ikke er undergivet statskontrol;

Kommissionen er enig heri og vil træffe de nødvendige
foranstaltninger.

22. Opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats for,
at de europæiske borgere kan få fuldt kendskab til
de konkrete fordele ved en effektiv konkurrencepo-
litik, så offentlighedens forståelse og støtte øges;

Kommissionen tilslutter sig ganske denne holdning. I
Kommissionens oplysninger til offentligheden gør den
udtrykkeligt borgerne opmærksomme på fordelene ved
sine aktioner. Den Europæiske Konkurrencedag, som
gennemføres hvert andet år, har ligeledes til formål at
øge offentlighedens kendskab hertil.

23. Opfordrer Kommissionen til at overveje indholdet
af sin meddelelse af 18. juli 1996, hvad fortrinsbe-
handling angår, som for første gang er blevet
anvendt i 2000, og til i den forbindelse bl.a. at se
nærmere på sin overdrevne mangel på fleksibilitet
og sin manglende lovgivningsmæssige status;

Fem år efter gennemførelsen af meddelelsen om bøde-
fritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager har
Kommissionen tilstrækkelig erfaring til at ændre sin
politik på dette område. Den første formelle beslutning
blev truffet i 1998, og siden da er der truffet omkring en
halv snes formelle beslutninger. Erfaringerne udnyttes
nu i en omfattende gennemgang af meddelelsen og i
nye overvejelser over, hvad der er det mest hensigts-
mæssige retsinstrument i denne sammenhæng, hvilket
er i overensstemmelse med Parlamentets bemærk-
ninger. Et udkast til Kommissionens meddelelse om
bødefritagelse og -nedsættelse i kartelsager blev offent-
liggjort og sendt til høring den 21. juli 2001. Den
afspejler en mere fleksibel holdning til samarbejde som
følge af indførelsen af nye muligheder. Kommissionen
har bevidst valgt at revidere den tidligere meddelelse i
form af en ny meddelelse. Alle andre instrumenter ville
begrænse de muligheder, Kommissionen har i henhold
til Rådets forordning nr. 17/62, og ville ikke stå i et
rimeligt forhold til formålet med og indholdet af den
forventede foranstaltning, som er de faktorer, der skal
tages hensyn til i overensstemmelse med relevant rets-
praksis. En meddelelse er en hensigtsmæssig måde at
give offentligheden kendskab til, hvordan Kommissi-
onen påtænker at anvende sine beføjelser til at idømme
bøder i henhold til artikel 15 i Rådets forordning
nr. 17/62 til virksomheder, som afslører eksistensen af
et kartel og afslutter deres deltagelse heri.
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24. Påpeger, at det med stor interesse afventer
Kommissionens forslag om det fremtidige salg af
motorkøretøjer, som bør tage behørig højde for
forbrugernes interesser, og påpeger, at det bør
undersøges nøje, om en yderligere fritagelse for
anvendelsen af EU’s konkurrenceregler i denne
sektor stadig er berettiget;

Kommissionen har ofte udtrykt bekymring over, at
forbrugerne ikke får tilstrækkelig stor fordel af den frita-
gelse, som bilindustrien fik i 1995. De seneste beslut-
ninger om idømmelse af bøder til større bilproducenter
for forskellige overtrædelser af konkurrencereglerne
viser også, at industrien for ofte er rede til at misbruge
det nuværende distributionssystem til skade for forbru-
gerne. Kommissionen vil sikre, at der i den kommende
ordning for bildistribution skal tages større hensyn til
forbrugerfordele, og er derfor enig med Parlamentet.
Før Kommissionen indledte sine overvejelser over den
kommende ordning, foretog den en dybtgående analyse
af, hvordan biler distribueres i Europa, og af følgerne af
den nuværende gruppefritagelsesordning. Processen
begyndte med, at der blev udarbejdet og vedtaget en
evalueringsrapport, hvorefter eksterne, uvildige konsu-
lenter gennemførte en række undersøgelser ¥259∂.
Kommissionen gennemgår omhyggeligt det materiale, den
har til sin rådighed. Der vil sandsynligvis blive vedtaget et
udkast til en ny ordning i begyndelsen af 2002.

27. Glæder sig over Kommissionens forslag om i løbet
af 2001 at indlede en formel høringsprocedure om
ovennævnte forordning (EØF) nr. 4064/89 med
henstillinger og forslag til ændringer; understreger
sin interesse i at blive hørt lige fra begyndelsen af
denne procedure i form af en god adfærdskodeks
mellem de berørte EU-institutioner, før der fore-
lægges forslag til konkrete henstillinger;

Kommissionen vedtager inden udgangen af 2001 en
grønbog, som skal være startskuddet til debatten om en
række ændringer til forordningen om fusioner. Grøn-
bogen vil indeholde Kommissionens indledende forslag
til visse spørgsmål, navnlig vedrørende jurisdiktion.
Grønbogen kommer ikke til at indeholde konkrete
henstillinger. Når den er vedtaget, vil den uden ophør
blive fremsendt til Parlamentet og også gjort til genstand
for en omfattende offentlig høring indtil udgangen af
marts 2002. På grundlag af resultatet af denne høring vil
Kommissionen udarbejde konkrete forslag. Parlamentet
vil blive behørigt inddraget i denne proces.

30. Mener, at det kan have betydning for skabelsen af
en konkurrencedygtig og dynamisk videnbaseret
økonomi, at det offentlige afholder udgifter til og
investerer i infrastrukturer af høj kvalitet; anmoder
derfor om detaljerede oplysninger om og kontrol
med anvendelsen, kvaliteten og den nødvendige
omdirigering af offentlige udgifter og de tilsva-
rende EU-budgetter og nationale budgetter;

Kommissionen overvåger fortsat de offentlige udgifter
og kontrollerer statsstøtte i medlemsstaterne. Omdirige-
ringen af offentlige udgifter til formål, som kan skabe
en konkurrencedygtig og dynamisk videnbaseret
økonomi, vil blive nøje undersøgt i forbindelse med
statsstøtteresultattavlen.

31. Bifalder, at der i henhold til Parlamentets krav er
oprettet et statsstøtteregister og en resultattavle
som vigtige instrumenter til at fremme gennemsig-
tigheden og den demokratiske kontrol, selv om det
beklager, at forhold med åbenlys ulighed på dette
område stadig accepteres;

Kommissionen erkender, at omfanget af statsstøtte vari-
erer mellem medlemsstaterne. Denne ulighed kan
accepteres, så længe støtten ydes i overensstemmelse
med reglerne for statsstøtte.

32. Opfordrer Kommissionen til at bibeholde de årlige
beretninger om statsstøtte i Den Europæiske
Union, også efter at resultattavlen er indført;

Kommissionen undersøger, om det er muligt at udar-
bejde et omfattende statsstøttereferencedokument om
situationen, udviklingen og tendenser i Den Europæiske
Union.

¥259∂ Alle oplysninger, der tilgængelige for offentligheden, kan findes på Kommissionens websted (http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/distribution/). Oplysninger om beslutninger om idømmelse af bøder til bilindustrien findes
på samme adresse.



394  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION

KONK. BERETN. 2001

B — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den XXX Beretning 
om Konkurrencepolitikken 2000 (SEK(2001) 694 endelig) og Kommissionens svar

Kommissionen besluttede den 10. maj under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den XXX Beretning om Konkurrencepo-
litikken 2000 (SEK(2001) 694 endelig).

Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, der havde ansvaret for det forberedende
arbejde, vedtog sin udtalelse den 21. november. Ordfører var Mario Sepi.

Det Europæiske Økonomiske og Social Udvalg vedtog på sit 386. plenarmøde den 28. november sin
udtalelse med 108 stemmer for og én imod, mens ét medlem afholdt sig fra at stemme. Nedenfor angives
hovedpunkterne i denne udtalelse og Kommissionens holdning hertil.

33. Beklager, at Kommissionen ikke har kunnet frem-
lægge pålidelige data og statistikker om antallet af
tilfælde, hvor ulovlig statsstøtte er blevet tilbagebe-
talt, og opfordrer Kommissionen til at undersøge
denne sag og fremlægge resultaterne så hurtigt som
muligt og opfordrer endvidere Kommissionen til at
iværksætte udarbejdelse af fælles EU-regler om
tilbagebetaling af ulovligt tildelt statsstøtte;

Kommissionen har altid overvåget tilbagebetalingen af
ulovligt tildelt statsstøtte. En detaljeret liste over
løbende sager om tilbagebetaling med en kort beskri-
velse af Kommissionens aktiviteter i disse sager offent-
liggøres regelmæssigt i del II i den årlige beretning om
konkurrencepolitikken.
Tilbagebetalingen af ulovligt tildelt statsstøtte varetages
af medlemsstaterne i henhold til deres egen lovgivning.
Det bør ikke glemmes, at de virksomheder, som skal
tilbagebetale støtten, i en lang række sager er insolvente
eller under konkurs. På grund af de komplekse og
forskellige nationale lovgivninger (selskabsret, forvalt-
ningsret, lov om konkursbehandling osv.) overvejer
Kommissionen ikke at udarbejde fælles EU-regler om
tilbagebetaling af ulovligt tildelt statsstøtte i den
nærmeste fremtid. 

34. Efterlyser en forbedring af de skaderamte virksom-
heders retsstilling; mener, at Kommissionen og
medlemsstaterne bør arbejde for større inddragelse
af tredjeparter, og at det vil være gavnligt at indføre
egentlige konkurrenceanalyser og offentlige hørin-
ger i forbindelse med Kommissionens behandling
af de konkrete sager;

Tredjeparter, som udviser tilstrækkelig interesse, har
allerede nu ret til at blive hørt af Kommissionen.
Kommissionen overvejer desuden, hvordan man kan
beskytte tredjeparters interesser, når den i forslaget til
nyt håndhævelsessystem vedtager beslutninger om
ikke-overtrædelse eller om accept af tilsagn. 

35. Ser med tilfredshed på de fremskridt, der er gjort i
ansøgerlandene med hensyn til konkurrencepoli-
tikken og oprettelsen af konkurrencemyndigheder
og disses aktiviteter; ønsker større disciplin og
ingen eller kun korte overgangsperioder i forbin-
delse med statsstøtte;

Kommissionen er bekendt med de fremskridt, som
kandidatlandene har gjort med at indføre deres egen
konkurrencedisciplin, og mener, at det nu er vigtigt, at
konkurrencemyndighederne i deres håndhævelse af
konkurrencereglerne koncentrerer sig om praksis-
former, der er vigtige for markedsstrukturen. Især bør
indsatsen udvides på statsstøtteområdet i de fleste
lande, og Kommissionen mener ikke, at det skulle
være nødvendigt med overgangsperioder på dette
område.
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XXX Beretning om Konkurrencepolitikken 2000 
SEK(2001) 694 endelig — november

Hovedpunkter i EØSU’s udtalelse Kommissionens holdning 

Udvalget stiller sig generelt positivt over for beret-
ningen.

Denne positive holdning er noteret.

3.4.1. I forslaget om modernisering af procedurereg-
lerne i kartelsager kræves der en ensartet konkurrence-
politik af organer, der er indbyrdes vidt forskellige med
hensyn til beføjelser, institutionel status og sammensæt-
ningskriterier, hvilket kan føre til forskelle i deres afgø-
relser og adfærd.

Kommissionen erkender dette problem og vil ikke blot
tage hensyn hertil i de igangværende drøftelser med
Rådet, men også udsende relevante retningslinjer.

3.7.3. Et problem, som tydeligt trådte frem under
Honeywell-sagen, er behovet for, at konkurrencepolitik-
kens principper internationaliseres. Kommissionens
forslag om at lade WTO spille en rolle på dette område
kommer på det helt rette tidspunkt. Det er et spørgsmål,
EØSU har rejst i sine udtalelser gennem de sidste 4-
5 år. Det forum, Kommissionen foreslår, kan dog kun
betragtes som et første skridt i den rigtige retning. Det
er også nødvendigt at videreføre det bilaterale samar-
bejde med de vigtigste industrilande.

Kommissionen er klar over nødvendigheden af fortsat
at arbejde på at fremme det bilaterale samarbejde med
vore handelspartnere om løsning af internationale
konkurrenceproblemer. Ud over det bilaterale samar-
bejde vil Kommissionen intensivere sine bestræbelser
på at få fastlagt multilaterale konkurrenceregler i WTO.
Det første lovende skridt i den retning blev taget på den
fjerde WTO-ministerkonference i Doha/Qatar. Den
erklæring, som WTO-ministrene vedtog, anerkender
behovet for at få vedtaget en sådan aftale. Forhandlin-
gerne ventes indledt på den femte WTO-ministerkonfe-
rence i 2003.

3.10. Generaldirektoratet for Konkurrence bør forbedre
sin kommunikationspolitik. Den officielle beretning
kan nok ikke udarbejdes hurtigere, men man kunne
udsende kommissærens forord og et kort resumé af de
lovgivningsmæssige tiltag og de sagsafgørelser, der er
truffet i Generaldirektoratet for Konkurrence, særskilt
på et tidligere tidspunkt.

Kommissionen har øget sine bestræbelser på at forbedre
informationen af offentligheden. Den årlige beretning
er et kommissionsdokument og kræver tilslutning fra
hele Kommissionen. Det samme vil være tilfældet med
ethvert resumé, der udsendes. Under alle omstændig-
heder vedtages den normalt i april hvert år. Kommissi-
onen kan derfor ikke se noget behov for at offentliggøre
et yderligere dokument blot et par uger forinden. 

3.11. Onlineoffentliggørelsen af informationer om
statsstøtte bør udvides til andre områder, og der bør
regelmæssigt samles op på disse informationer med
udsendelse af publikationer.

Kommissionen er i gang med øge den information, den
udsender om statsstøtte. To gode eksempler herpå er det
statsstøtteregister, der for nylig er sat på nettet, og den
resultattavle, der udsendes i papirformat. 

3.15.1. EØSU mener, at disse samfunds længe ventede
indtræden i EU kunne føre til stor skuffelse og afstand-
tagen, hvis de sociale aspekter ofres. Det er derfor
nødvendigt, at denne proces går hånd i hånd med
solide, målrettede økonomisk- og socialpolitiske foran-
staltninger og med en forbedring af vilkårene for
udvikling af erhvervsaktiviteter, især for de små og
mellemstore virksomheder. Dette vil efter EØSU’s
opfattelse kræve langt mere omfattende ressourcer end
dem, EU i dag kan stille til rådighed.

Kommissionen tager dette synspunkt til efterretning.
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3.16. Kampen bør tages op med nogle velkendte
karteller på internationalt plan, som sætter dagsordenen
for verdensøkonomien, således som det er tilfældet med
olie- og metangaskartellerne. OPEC’s og ligeledes olie-
selskabernes kartelpolitik er i åbenbar modstrid med
konkurrencepolitikken. Den skal derfor bekæmpes med
passende instrumenter og politisk vilje. I en global
økonomi skal de økonomiske aktiviteter, der er
underlagt direkte statsstyre, også baseres på et
økonomisk korrekt grundlag og overholde de konkur-
rencepolitiske spilleregler.

Kommissionen deler EØSU’s bekymring og går ind for,
at der udvikles internationale fora til drøftelse og
samordning af de gældende konkurrenceregler i
verdens store handelsområder. I mangel af enhver
global samordningsmyndighed kan Kommissionen ikke
gøre andet end at håndhæve traktaten. Kartelforbuddet i
EF-traktatens artikel 81 gælder kun for virksomheder.
Det finder ikke anvendelse på suveræne stater, heller
ikke selv om deres adfærd påvirker fællesmarkedet. 

3.17. Bevarelse af kontraktuelt, administrativt eller
lovgivningsmæssigt beskyttede erhvervssektorer i de
enkelte lande er udtryk for en utilstedelig tilsidesættelse
af EU’s konkurrencepolitiske principper. I det øjeblik,
de offentlige servicemonopoler liberaliseres, de multi-
nationale selskaber sanktioneres, og det kræves af alle,
at de øger konkurrenceevnen, vil disse erhvervskar-
teller, der er et levn fra fortiden, være tvunget til at
tilpasse sig de nye vilkår. Dette er en opgave, som
Kommissionen skal påtage sig, ikke kun i ord, men
også i handling, og dette vil også tilskynde de nationale
myndigheder til at handle derefter.

I denne liberaliseringskontekst vil Kommissionen
udnytte alle de midler, EU’s konkurrencepolitik giver
den (statsstøtte, fusionskontrol, karteller og misbrug af
dominerende stilling), til at værne om og fremme en
effektiv konkurrence på de berørte markeder. Den vil
navnlig være opmærksom på ulovlig statsstøtte.
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