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MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

 

VOORWOORD VAN MARIO MONTI

 

Lid van de Commissie belast met het mededingingsbeleid

 

2001 werd gekenmerkt door een intense activiteit in de drie gebieden van het mededingingsbeleid, meer
bepaald het antitrustbeleid, de controle op concentraties en de steunmaatregelen van de staten. In
verscheidene zaken kregen de beslissingen van de Commissie heel wat belangstelling van het publiek
hetzij wegens de bijzonder hoge geldboeten of de ermee gemoeide steunbedragen, hetzij wegens de
omvang van de fusies die uiteindelijk niet werden goedgekeurd, dan wel wegens belangrijke schikkingen
in antitrustzaken die met sport verband houden (de transfers van voetbalspelers, Formule I). De activiteit
op het gebied van de concentraties bleef zeer aanzienlijk hoewel het aantal aangemelde concentraties die
leidden tot een verbodsbeschikking zeer gering bleef. De Commissie keurde een groenboek over de
herziening van de concentratieverordening goed teneinde een gedachtewisseling op gang te brengen over
de wijze waarop de huidige controle op concentraties in de Europese Unie verbeterd kan worden.

Er werd eveneens belangrijke vooruitgang geboekt inzake het staatssteunbeleid. De Europese Raad van
Stockholm verzocht alle lidstaten de staatssteun af te bouwen en de steun te richten op horizontale
doelstellingen van gemeenschappelijk belang. De toegenomen transparantie die een gevolg is van het
nieuwe staatssteunregister en het scorebord voor staatssteun, biedt de mogelijkheid toezicht te houden op de
vooruitgang die door de lidstaten wordt geboekt. Onder meer onze voorstellen om een einde te maken aan
de overheidsgaranties voor overheidsbanken in Duitsland, het lanceren van een breed onderzoek naar de
gevolgen van steun in de vorm van fiscale maatregelen en onze beslissingen inzake gestrande kosten in de
elektriciteitssector waren belangrijk en baanbrekend.

In het licht van deze ontwikkelingen is het voor mij als commissaris bevoegd voor concurrentie bijzonder
belangrijk de voordelen van het concurrentiebeleid en de desbetreffende activiteiten van de Europese
Commissie toe te lichten. Dit jaarverslag is een goede kans om een kritische blik te werpen op onze
verwezenlijkingen, conclusies te trekken voor toekomstig optreden en na te gaan of ons optreden in
overeenstemming is met onze doelstelling.

Wij streven ernaar te garanderen dat de concurrentie ongestoord kan functioneren teneinde de
consumenten een bredere keuze te bieden alsook technologische innovatie en prijsconcurrentie veilig te
stellen. Dit wordt bereikt wanneer ondernemingen elkaar beconcurreren eerder dan onderling heimelijke
afspraken te maken en wanneer geen misbruik van marktmacht wordt gemaakt. In een concurrentiële
omgeving streven producenten ernaar klanten te werven door hen een lagere prijs, een hogere kwaliteit of
een betere dienstverlening te bieden dan hun concurrenten. Met andere woorden wij verbinden ons ertoe
te werken ten voordele van de Europese burger. Aan de hand van de voorbeelden die in dit verslag
worden genoemd, kan worden nagegaan of deze doelstelling werd bereikt.

Het verslag biedt een breed overzicht over de wijze waarop de Europese Commissie haar taak, die erin
bestaat toezicht te houden op de goede werking van de mededinging in de interne markt, heeft vervuld. Ik
wens hierbij de aandacht te vestigen op twee punten waarop in 2001 belangrijke vooruitgang is geboekt:
de bestrijding van kartels en de internationale en multilaterale samenwerking (inclusief de uitbreiding).
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Kartels

 

Recordbedrag geldboeten

 

Een van de opvallendste feiten van 2001 is ongetwijfeld de activiteit zonder voorgaande die op
kartelgebied werd ontplooid. Met tien negatieve beschikkingen tegen 56 ondernemingen, een totaal
geldboetenbedrag van meer dan 1 800 miljoen EUR, waarvan bijna de helft in de vitaminenzaak, en de
hoogste individuele geldboete die ooit is opgelegd in de zaak „zelfkopiërend papier” zal 2001
ongetwijfeld een buitengewoon jaar blijven in de geschiedenis van de strijd die de Europese Commissie
tegen de kartels voert.

Sinds ik mijn functie in september 1999 heb opgenomen, heb ik herhaaldelijk de gelegenheid gehad
duidelijk en openbaar aan te geven dat ik kartelpraktijken als een echte kanker beschouw in een open en
moderne markteconomie. In tegenstelling tot andere vormen van concurrentieverstorend gedrag, zijn
kartels uitsluitend gericht op de beperking of de uitschakeling van de concurrentie zonder dat zij enig
gunstig effect voor de economie sorteren, waardoor de balans nooit positief kan zijn. De gevolgen van
kartels zijn louter negatief: zij verschralen de keuze van de consumenten, drijven de kosten op en bouwen
het concurrentievermogen van de industrie af, vertragen de noodzakelijke aanpassingen van de
ondernemingen en belemmeren de innovatie.

Dat is de prijs die wordt betaald in een door kartels aangetaste economie. Die prijs is hoog voor de
Europese economie. Zoals blijkt uit de dit jaar vastgestelde beschikkingen, zijn de kartels talrijk en actief
in talrijke sectoren: van de bancaire diensten tot de industrieproducten en van het luchtvervoer tot
gewone consumptieartikelen. Bij kartels zijn zowel ondernemingen van geringe omvang als de grootste
ondernemingen ter wereld betrokken en zij tasten zowel de lokale als de wereldmarkten aan.

 

Toegenomen handhavingsinspanningen

 

Bij mijn aantreden als commissaris bevoegd voor concurrentie heb ik het vaste voornemen genomen het
optreden van de Commissie op dit gebied te versterken. Het is immers mijn innige overtuiging dat de
doelmatigheid van een antitrustbeleid in de eerste plaats en voornamelijk gebouwd is op het vermogen
bedrijfsleiders te ontraden zich met dergelijke collusiegedragingen in te laten. Een dergelijke ontrading is
slechts doeltreffend wanneer het gevaar voor sancties reëel is en het bedrag ervan voldoende hoog is in
vergelijking met de verwachte winsten van een kartel.

Deze prioriteit komt sinds twee jaar tot uiting in een versterkt optreden bij de behandeling van dergelijke
zaken. Wij hebben de personele en materiële middelen van onze eenheid die in de behandeling van
kartelzaken gespecialiseerd is, aanzienlijk opgedreven en wij zullen daarmee doorgaan, in 2002. Wij
hebben de prioriteiten van andere operationele antritrusteenheden van het directoraat-generaal
Concurrentie geheroriënteerd in de richting van de bestrijding van kartels zowel wat betreft de opsporing,
de vervolging en de bestraffing ervan. Wij hebben onze contacten met de collega’s bij de nationale
mededingingsautoriteiten van de lidstaten geïntensiveerd alsook met de collega’s van andere
autoriteiten, meer bepaald de Amerikaanse en Canadese autoriteiten, teneinde beter het hoofd te kunnen
bieden aan praktijken die wereldomvattend zijn. Wij hebben beheerinstrumenten ingevoerd die een
doelmatiger en sneller beheer van kartelzaken mogelijk maken.

De markante successen welke in 2001 werden geboekt, zijn de eerste vruchten van die aanpak. Zij
stemmen mij met vreugde, maar zijn slechts een etappe.
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De geloofwaardigheid van een antitrustbeleid, de ontradingskracht en de doeltreffendheid ervan zijn een
zaak van lange adem. De bedrijfsleiders die zich met dergelijke praktijken inlaten, moeten ervan
overtuigd zijn dat wij hen geen rust zullen gunnen, dat zij zullen worden opgespoord en dat de sancties
hoog zullen zijn. Kortom zij moeten beseffen dat deelname aan een kartel meer gevaren dan winstmoge-
lijkheden inhoudt en dat hun enige mogelijkheid om de financiële gevolgen van hun handelingen te
verzachten erin bestaat een einde te maken aan hun deelname en met ons te komen praten in het kader
van het programma inzake immuniteit tegen en vermindering van geldboeten.

 

Uitbreiding en concurrentie

 

2001 was ook een belangrijk jaar voor de toetredingsonderhandelingen op concurrentiegebied. Die
onderhandelingen werden begin december voorlopig afgesloten met Estland, Letland, Litouwen en
Slovenië. De onderhandelingen worden voortgezet met Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Malta,
Slowakije, Polen en Roemenië. Zelfs bij de vier kandidaat-landen waarmee het concurrentiehoofdstuk
voorlopig werd afgesloten, zal een continu toezicht van toepassing zijn. De voorlopige afsluiting van de
onderhandelingen met vier kandidaat-landen in 2001 geeft aan hoezeer zij belangrijke vooruitgang
hebben geboekt bij de invoering en toepassing van het communautair 

 

acquis

 

 op concurrentiegebied.

In de komende maanden zal de Commissie de kandidaat-landen verder bijstand verlenen bij hun
hervormingsproces op concurrentiegebied. In die context wens ik de nadruk te leggen op het probleem
van de onverenigbare steunmaatregelen van de staten in de kandidaat-landen, inzonderheid de
maatregelen die erop gericht zijn buitenlandse directe investeringen aan te trekken. Een gebrek aan
discipline op staatssteungebied blijkt immers het voornaamste struikelblok te zijn voor die kandidaat-
landen waarmee het concurrentiehoofdstuk nog niet voorlopig werd afgesloten. Aangezien we de
integriteit van de interne markt veilig moeten stellen, kan de EU niet aanvaarden dat onrechtmatige
steunmaatregelen van de staten in de kandidaat-landen van toepassing zouden blijven na de toetreding.
Dit is van cruciaal belang, niet in het minst voor investeerders, die rechtszekerheid wensen. In de praktijk
staat de Commissie de kandidaat-landen daadwerkelijk bij om onverenigbare staatssteun vóór de
toetreding om te zetten in rechtmatige steunregelingen.

Met het oog op een succesvolle integratie in de Unie hebben de kandidaat-landen eveneens behoefte aan
een concurrentiecultuur waarin bedrijven geleerd hebben de regels te respecteren en consumenten zich
steeds bewuster worden van de voordelen ervan. Dit is van cruciaal belang aangezien bekendheid met de
belangrijke rol van het concurrentiebeleid eveneens leidt tot een betere handhaving van de voorschriften.
Ondernemingen en particulieren kunnen veel bijdragen aan de handhaving van de voorschriften door
concurrentiezaken bij de rechterlijke instanties aanhangig te maken en klachten in te dienen bij de
mededingingsautoriteiten. Ik hoop dat dit ook in toenemende mate in de kandidaat-landen zal gebeuren
omdat aldus een gezonde concurrentie op de markten verzekerd kan worden en derhalve de overgang van
de kandidaat-landen naar goed functionerende markteconomieën kan worden voltooid.

Zoals u bekend zijn de moderniseringsvoorstellen van de Commissie op antitrustgebied precies erop
toegesneden een dergelijke concurrentiecultuur te helpen bevorderen. Onze hervorming streeft ernaar de
antitrusthandhaving nog doeltreffender te maken door alle bestanddelen van onze antitrustvoorschriften
direct toepasselijk te maken door nationale rechterlijke instanties en autoriteiten. Bovendien wordt
inzonderheid de nadruk gelegd op de verdere verdieping van het netwerk dat de Commissie bij
handhavingsactiviteiten met de nationale mededingingsautoriteiten verbindt. Dit is natuurlijk evenzeer
van groot belang voor de kandidaat-landen. De potentiële streefdatums voor toetreding van de nieuwe
lidstaten en de toepassing van de hervorming van de antitrustregels vallen in hoofdzaak samen. Zodra de
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huidige kandidaat-landen lidstaten worden, maken hun mededingingsautoriteiten een integrerend deel uit
van het meer gedecentraliseerde, actievere antitrusthandhavingsnetwerk. Vanuit dit perspectief is de
huidige pretoetredingsfase van bijzonder belang. In het licht van de reeds geboekte vooruitgang en de
regelmatige contacten welke zijn gelegd tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de
kandidaat-landen, kunnen we de toekomst evenwel met vertrouwen tegemoet zien.

 

Internationale en multilaterale samenwerking

 

In tijden van mondialisering mag de internationale samenwerking niet beperkt blijven tot de kandidaat-
landen. We moeten middelen vinden om mededingingsautoriteiten maar ook concepten van
mededingingsbeleid op mondiaal niveau op elkaar af te stemmen. In 2001 werd vooruitgang geboekt bij
twee vormen van multilaterale samenwerking waarbij de Commissie het voortouw heeft genomen.

 

WTO — Handel en concurrentiebeleid

 

Een eerste relevant forum is de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Sinds 1996 hebben we de gedachte
naar voren geschoven om een multilaterale overeenkomst inzake handel en concurrentie tot stand te
brengen. Op de vierde WTO-ministersbijeenkomst, die van 9 tot en met 14 november te Doha (Qatar)
plaatsvond, werd een verklaring goedgekeurd betreffende de „Interactie tussen handel en concurren-
tiebeleid”. De verklaring is een belangrijke stap in onze inspanningen voor de totstandkoming van
multilaterale concurrentievoorschriften in de WTO aangezien voor het eerst wordt erkend dat er voor de
WTO voldoende grond is om onderhandelingen te voeren met het oog op het sluiten van een multilaterale
overeenkomst inzake handel en concurrentie. Tot recentelijk was zelfs het beginsel van een dergelijke
overeenkomst op het niveau van de WTO eerder controversieel. De erkenning van het belang van de
ontwikkeling van een dergelijk kader en van de relevantie ervan voor de internationale handel en
ontwikkeling zal bijdragen tot de invoering en de efficiëntere toepassing van binnenlandse
mededingingsrechtelijke stelsels en de verbruikers in de hele wereld aanzienlijke voordelen opleveren.
Zelfs indien de voorstanders van multilaterale concurrentievoorschriften zullen moeten wachten tot de
vijfde WTO-ministersbijeenkomst om de formele onderhandelingsfase van de multilaterale
overeenkomst aan te vatten, er is thans een duidelijke verbintenis om dergelijke onderhandelingen aan te
vatten op een bepaalde datum en de kwestie zal in één overeenkomst worden opgenomen. Voor alle
praktische doelstellingen zijn we thans in een „voorbereidende fase” getreden waarin we veel nuttig werk
kunnen verrichten om met onze partners uit de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden duidelijk af te
bakenen welke elementen in een dergelijke overeenkomst moeten worden opgenomen. De voorstellen
van de Europese Unie over de basiselementen van een dergelijke overeenkomst zijn algemeen aanvaard
in Doha. De verklaring is immers gericht op de elementen waarop de Europese Unie de aandacht had
gevestigd als punten die in de eerste plaats moeten worden verduidelijkt (de kernbeginselen van het
mededingingsbeleid zoals transparantie, niet-discriminatie, eerlijke procedures, een verbintenis om
hardcore-kartels uit te bannen, de toepassingsvoorwaarden voor vrijwillige samenwerking tussen
mededingingsautoriteiten). Ten slotte biedt de verklaring ruimte voor meer specifieke technische bijstand
en het opbouwen van kennis die de opkomende en ontwikkelingseconomieën zullen helpen het belang
van deze kwesties beter te begrijpen en te waarderen.

 

Internationaal concurrentienetwerk

 

Op informele basis werd in oktober het Internationale Concurrentienetwerk (ICN) gelanceerd. Het is het
resultaat van intensieve gedachtewisselingen welke op gang werden gebracht in de herfst van 2000. Het
is de eerste keer dat mededingingsautoriteiten wereldwijd een autonoom initiatief nemen dat erop gericht
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is hen in staat te stellen ervaringen te delen en standpunten uit te wisselen over concurrentiekwesties
welke voortvloeien uit de steeds toenemende mondialisering van de wereldeconomie. Het ICN zal een
projectgericht, op consensus gebaseerd netwerk zijn dat bestaat uit antitrustagentschappen van de
ontwikkelde en de ontwikkelingslanden. Het zal zich bezighouden met antitrusthandhaving en
beleidskwesties van gemeenschappelijk belang en voorstellen voor formele en materiële convergentie
formuleren via een resultaatgerichte agenda en structuur. Het zal tevens de verspreiding van
antitrustervaring en beste praktijken aanmoedigen, de voortrekkersrol van antitrustagentschappen
bevorderen en de internationale samenwerking trachten te vergemakkelijken. Het ICN zal zijn
inspanningen toespitsen op internationale antitrustkwesties die moeilijk zijn maar waarvoor toch een
oplossing kan worden gevonden. Aanvankelijk zal het ICN werk maken van twee belangrijke
antitrustkwesties: de controle op concentraties waarbij meerdere jurisdicties betrokken zijn en de
concurrentiebevorderende rol van antitrustagentschappen. Deze agenda zal later worden uitgebreid met
kwesties van bijzonder belang voor overgangs- en ontwikkelingseconomieën.

* 
* *

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het Europees Parlement en het Economisch en
Sociaal Comité te bedanken. Beide hebben het concurrentiebeleid van de Commissie consequent
gesteund. In 2001 hebben zij onze voorstellen voor een modernisering van de antitrustprocedure
gesteund waarvan ik hoop dat zij uiteindelijk door de Raad zullen worden goedgekeurd in 2002. De
feedback van de vertegenwoordigers van de Europese burgers en de economische en sociale kringen is
een uiterst belangrijke toets van ons beleid. Hun steun en constructieve kritiek helpen ons onze
werkzaamheden te sturen.

Het jaarverslag biedt mij gewoonlijk een goede kans om in beide instellingen een breed debat te voeren
over alle actuele punten van het mededingingsbeleid. Die gedachtewisselingen zijn nuttig omdat zij niet
beperkt blijven tot een beoordeling van de voorbije activiteiten van de Commissie maar ook raken aan de
verdere ontwikkeling van ons beleid. Ik verheug mij erop deze uitwisseling van standpunten op grond
van dit verslag te kunnen voortzetten.
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INLEIDING

 

1. De toepassing van de mededingingsregels is een van de belangrijkste taken van de Commissie en
speelt een centrale rol in de werking van de interne markt op economisch gebied. Nu de slotfase van de
invoering van de euro aanving op 1 januari 2002 en de Europese Unie een grotere uitbreiding dan ooit
tevoren zal kennen, moeten de antitrustregels alsook de voorschriften inzake concentraties en staatssteun
worden gemoderniseerd, zodat de Commissie haar actie op het snel veranderende economische klimaat
kan afstemmen. Hierdoor kan men zich richten op die gedragingen van marktdeelnemers die het
gevaarlijkst zijn voor een „open markteconomie met vrije mededinging”, zoals bepaald in het Verdrag.

2. Een reeks in 2001 vastgestelde kartelbeschikkingen belicht de voortdurende inspanningen van de
Commissie om op te treden tegen gedragingen van ondernemingen in een groot aantal sectoren, die
flagrant in strijd met de mededingingsregels waren. Deze beschikkingen laten zien dat het mededin-
gingsbeleid een rechtstreekse impact op het welzijn van de consument heeft, hetgeen ook geldt voor de
beschikkingen die dit jaar werden genomen op het gebied van de automobielindustrie. Daarnaast bleef
het openstellen van markten waar nog geen volledige mededinging bestaat, hoog op de agenda van de
Commissie staan. Bij deze openstelling dient ervoor te worden gezorgd dat gelijkheid van behandeling is
verzekeren dat het verlenen van diensten van algemeen belang wordt gewaarborgd.

3. De actie van de Commissie op het gebied van concentraties vindt plaats tegen de achtergrond van
de globalisering en een groeiende complexiteit van de zaken die aanhangig worden gemaakt. Gezien het
feit dat mondiale fusies onder verschillende jurisdicties vallen, wordt intensieve internationale
samenwerking in verschillende fora, zoals in het International Competition Network (ICN), en krachtens
bilaterale overeenkomsten steeds meer noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat het Europese stelsel van
concentratiecontrole adequaat wordt uitgerust om de uitdagingen van deze mondiale fusies en van de
uitbreiding van de Europese Unie aan te gaan, is de Commissie bezig de concentratieverordening grondig
te herzien. In december 2001 werd een overlegdocument (groenboek) over jurisdictiekwesties en
procedurele en materiële aangelegenheden gepubliceerd.

4. Wat betreft de staatssteun werden in 2001 op het gebied van de transparantie belangrijke
verbeteringen bereikt met de goedkeuring van het scorebord inzake staatssteun en de openstelling voor
het publiek van een on line staatssteunregister. De Commissie zette haar beleid inzake de actualisering en
modernisering van haar staatssteunregels voort met de goedkeuring van nieuwe regels betreffende
staatssteun voor risicokapitaal en de start van drie belangrijke nieuwe beleidsevaluaties aangaande steun
voor werkgelegenheid, voor onderzoek en ontwikkeling en voor grote regionale investeringsprojecten.
Wat betreft toezicht en handhaving werd bijzondere aandacht geschonken aan de definitieve inwerking-
treding van de beide groepsvrijstellingsverordeningen inzake steun aan kleine en middelgrote
ondernemingen en opleidingssteun en de verordening inzake de minimis-steun.

5. Met de goedkeuring op 12 december van de gemeenschappelijke standpunten over het mededin-
gingshoofdstuk werd de eerste fase van de uitbreidingsactiviteiten op staatssteungebied afgerond. De
Associatieraad besloot voor vier kandidaat-lidstaten het mededingingshoofdstuk voorlopig te sluiten.

6. De Commissie dient zorgvuldig te kijken naar de mededingingsaspecten van de toekomstige
uitbreiding en met de kandidaat-lidstaten samen te werken om ervoor te zorgen dat in een uitgebreide
Unie dezelfde regels overal even doeltreffend worden toegepast.

7. In 2001 lag het totale aantal nieuwe zaken op 1 036, waarvan 284 antitrustzaken (die vallen onder
de artikelen 81, 82 en 86), 335 concentratiezaken en 417 staatssteunzaken (uitgezonderd

 

 

 

klachten). Ter
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vergelijking: in 2000 bedroeg het totale aantal nieuwe zaken 1 211, waarvan 297 antitrustzaken,
345 concentratiezaken en 569 staatssteunzaken (

 

1). De daling van het totale aantal nieuwe zaken vormt
dus een algemene trend: het aantal antitrustzaken is licht afgenomen, het aantal concentratiezaken is voor
het eerst in verscheidene jaren teruggelopen en er heeft een significante vermindering van het aantal
staatssteunzaken plaatsgehad.

8. De lichte afname van het aantal nieuwe antitrustzaken bevestigt het effect van de publicatie van
de richtsnoeren inzake horizontale en verticale overeenkomsten op de aanmeldingen in de voorbije twee
jaar (sinds 1999 is er sprake van een sterk neerwaartse trend). Het aantal klachten dat in voorgaande jaren
sterk uiteenliep, bleef in 2001 tamelijk stabiel (116) in vergelijking met 2000 (112).

9. Het totale aantal gesloten zaken bedroeg 1 204, waarvan 378 antitrustzaken, 346 concentratiezaken
en 480 staatssteunzaken (uitgezonderd klachten). De vergelijkbare cijfers voor 2000 bedroegen 1 230 gesloten
zaken, waarvan 400 antitrustzaken, 355 concentratiezaken en 475 staatssteunzaken (2). Hoewel de lichte
daling van het aantal gesloten antitrustzaken verband houdt met een sterkere gerichtheid op kartelzaken
(waarvoor veel middelen moeten worden aangewend), ligt het aantal gesloten zaken (378) veel hoger dan
het aantal nieuwe zaken (284), waarmee de achterstand verder wordt teruggedrongen.

10. De lichte daling van het aantal concentraties en allianties dat in 2001 door de Commissie
werd onderzocht, lijkt een afspiegeling te vormen van de algehele verslechtering van de
economische omstandigheden in de geïndustrialiseerde wereld en van de nieuwe manier waarop het
bedrijfsleven tegen het succes van recente fusies en overnames aankijkt. Voor het eerst sinds 1993
daalde het aantal bij de Commissie aangemelde concentraties, en wel van 345 in 2000 tot 335 in 2001,
maar het totaal is nog steeds veel groter dan in 1999. In het verslagjaar werden 340 formele
beschikkingen gegeven (tegen 345 in 2000). In 2001 werd de opwaartse trend in het totale aantal
aangemelde concentraties een halt toegeroepen, maar concentratiezaken worden wel steeds
complexer en de markten geconcentreerder. Met name is het aantal geopende zaken waarvoor
grondig onderzoek vereist is, sneller gestegen dan het totale aantal zaken (fase-II-beschikkingen:
in 2001 17 % meer dan in 2000 en 100 % meer dan in 1999).

11. Op het gebied van staatssteun daalde het aantal aanmeldingen met circa 30 % en het aantal nieuwe
gevallen van niet-aangemelde steun nam ten opzichte van 2000 met ongeveer 45 % af, terwijl het aantal
verzoeken om evaluatie van de steun vervijfvoudigde; het aantal ingeleide procedures bleef evenwel stabiel
(66 in 2001 tegen 67 in 2000). Het aantal negatieve eindbeschikkingen nam licht toe (31 in 2001 tegen
26 in 2000). Ook het aantal hangende zaken is toegenomen (van 584 in 2000 tot 621 in 2001), hetgeen aan
de hoeveelheid klachten te wijten is (3).

¥1∂ Het cijfer voor staatssteunzaken in 2000 werd bijgesteld nadat het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000 was
gepubliceerd.

¥2∂ Het cijfer voor antitrustzaken in 2000 werd bijgesteld nadat het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000 was
gepubliceerd.

¥3∂ Het cijfer voor 2000 werd bijgesteld nadat het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000 was gepubliceerd.
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Kader 1: Mededinging en consument — De belangrijkste beschikkingen 
van de Commissie in 2001

Commissaris Monti heeft herhaaldelijk benadrukt dat de Commissie groot belang hecht aan de
consumentenaspecten van het mededingingsrecht en -beleid. Het staatssteunbeleid, de
concentratiecontrole en de uitvoering van het antitrustbeleid moeten er alle toe bijdragen dat de
toepassing van de EU-mededingingsregels positieve gevolgen heeft voor de consument.

Terugkijkend naar 2001 blijkt met name heel duidelijk uit diverse antitrustbeschikkingen hoe het
behoud van volledige mededinging gunstig uitwerkt voor de belangen van de consument. Extra
winsten die marktexploitanten door beperking van de mededinging behalen, bijvoorbeeld via
kartels, moeten uiteindelijk worden betaald door de consument, die lagere prijzen, een betere
dienstverlening en een ruimere keuze zou genieten als de mededinging goed zou functioneren.

British Midland/Lufthansa/SAS

Op 1 maart 2000 hebben British Midland International, Lufthansa en SAS een joint venture-
overeenkomst aangemeld. Daarin hebben zij afgesproken hun verbindingen van en naar London
Heathrow Airport en Manchester International Airport op elkaar af te stemmen.

De Commissie erkende dat de overeenkomst wat betreft efficiëntievoordelen en mededinging een
gunstige uitwerking heeft. Zij leidt tot een reorganisatie en uitbreiding van de bestaande netwerken
van de partijen. In de joint venture wordt echter bepaald dat Lufthansa het exclusieve recht krijgt
om op bijna alle trajecten tussen Londen en Frankfurt te vliegen. De markt Londen-Frankfurt is
een van de drukste in Europa. De Commissie kwam tot de conclusie dat de mededinging op deze
markt merkbaar wordt beperkt doordat British Midland niet langer op het traject Londen-Frankfurt
vliegt. De Commissie was zelfs bang dat de overeenkomst tot uitschakeling van de mededinging
zou leiden. Alleen Lufthansa en British Airways zouden overblijven en samen met British Midland
zou Lufthansa een veel betere positie krijgen als het gaat om de toegang tot slots aan het begin- en
eindpunt van het traject. Daarentegen lukt het British Airways niet frequenter vluchten uit te
voeren door een tekort aan slots in Frankfurt.

Teneinde de Commissie tegemoet te komen, hebben de partijen beloofd op de luchthaven van
Frankfurt slots beschikbaar te stellen, en wel zodanig dat een nieuwkomer of bestaande
concurrent, met name British Airways, frequenter op dit traject kan vliegen en op gelijke voet met
Lufthansa kan concurreren. Intussen heeft British Airways om enkele slots verzocht, welk verzoek
is ingewilligd.

De klant zal hiervan profiteren dankzij een ruimere keuze aan vliegbestemmingen, betere
verbindingen, een passende dienstregeling en een comfortabele manier van reizen.

SAS/Maersk

Op 18 juli heeft de Commissie besloten de Scandinavische luchtvaartmaatschappijen SAS en
Maersk Air een boete op te leggen van respectievelijk 39,375 miljoen EUR en 13,125 miljoen
EUR omdat zij een geheime marktverdelingsovereenkomst hadden gesloten.
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De Commissie had vernomen dat Maersk Air niet langer op het traject Kopenhagen-Stockholm
vloog. Hierdoor verkreeg SAS het monopolie op het traject Kopenhagen-Stockholm, hetgeen
nadelig uitwerkte voor de jaarlijks meer dan één miljoen reizigers op dat traject. Tevens bleek dat
SAS gestopt was met vluchten op het traject Kopenhagen-Venetië en dat Maersk Air juist
begonnen was op dit traject te vliegen. Ten slotte had SAS zijn activiteiten op het traject Billund-
Frankfurt gestaakt, waardoor Maersk Air als enige luchtvaartmaatschappij overbleef. Daarnaast
sloten de partijen ook een algemeen non-concurrentiebeding dat betrekking had op hun
toekomstige activiteiten op de internationale trajecten van en naar Denemarken en op de
binnenlandse trajecten in Denemarken.

De beschikking zorgde ervoor dat de mededinging tussen SAS en Maersk Air, de twee grootste
luchtvaartmaatschappijen die vluchten van en naar Denemarken verzorgen, werd hersteld. Nieuwe
vluchten werden aangekondigd op trajecten die voorheen onder de marktverdeling vielen; zo ging
SAS vijfmaal per dag retourvluchten tussen Billund en Kopenhagen uitvoeren. De vliegtarieven
kwamen weer onder druk te staan omdat de partijen bij het vaststellen van de prijzen minder
armslag kregen. Zij moesten er namelijk weer rekening mee houden dat de andere partij nieuwe
vluchten zou kunnen aanbieden.

Automobielsector

In de automobielsector heeft de Commissie bepaalde praktijken van autofabrikanten aan de kaak
gesteld. Deze praktijken hadden tot gevolg dat consumenten werden belet een auto in het land van
hun keuze te kopen.

Op 29 juni heeft de Commissie besloten Volkswagen een boete van 30,96 miljoen EUR op te
leggen wegens verticale prijsbinding in Duitsland voor de nieuwe VW Passat. Tussen 1996 en
1997 had Volkswagen een rondschrijven naar zijn Duitse dealers gestuurd met de aansporing dit
model niet onder de aanbevolen catalogusprijs te verkopen. Dit is de eerste beschikking met
betrekking tot verticale prijsbinding in Duitsland. Verticale prijsbinding betekent een zeer ernstige
beperking van de prijsconcurrentie en heeft een direct effect op de consumentenprijzen.

Op 10 oktober heeft de Commissie besloten DaimlerChrysler een boete van 71,825 miljoen EUR
op te leggen wegens diverse inbreuken op artikel 81 van het EG-Verdrag. Een van deze inbreuken
betrof belemmeringen voor de parallelle handel in Duitsland, waardoor kopers uit andere lidstaten
niet van Duitse dealers konden kopen. Een andere inbreuk was een prijsvaststellingsovereenkomst
in België die als doel had consumentenkortingen te verlagen.

In 2001 vonden belangrijke ontwikkelingen plaats met betrekking tot de evaluatie van de
groepsvrijstelling inzake motorvoertuigendistributie, die in 2002 zal worden afgerond. Voor
bijzonderheden zie hoofdstuk I.C.6.1 van dit verslag.

Bankkosten voor het wisselen van valuta’s uit de eurozone

Kort na de totstandkoming van de euro ontving de Commissie klachten van consumenten die
beweerden dat sommige banken hun kosten voor het wisselen van bankbiljetten uit de eurozone
collectief hadden vastgelegd. De Commissie voerde bij diverse banken onaangekondigd meerdere
inspecties uit en zond informatieverzoeken naar de meeste banken binnen de eurozone. Vervolgens
leidde zij een procedure in tegen een groot aantal banken in zeven lidstaten.
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Verscheidene banken deden daarop unilaterale voorstellen aan de Commissie, die inhielden dat zij
de geldende kosten aanzienlijk zouden verlagen en uiterlijk in oktober 2001 volledig zouden
afschaffen, in ieder geval voor aankooptransacties van rekeninghouders. Vóór de omschakeling op
de euro betekende dit een duidelijk voordeel voor de consument.

Omdat de uitzonderlijke omstandigheid zich voordeed dat de betreffende markt zou verdwijnen en
gezien het onmiddellijke positieve effect van deze voorstellen voor de consument besloot de
Commissie de lopende kartelprocedures tegen de meeste banken te beëindigen. Op 12 december
besloot de Commissie vijf Duitse banken een boete op te leggen van in totaal 100,8 miljoen EUR
omdat zij een overeenkomst hadden gesloten en in stand gehouden waarin een provisie van
ongeveer 3 % werd afgesproken voor de aan- en verkoop van bankbiljetten uit de eurozone.

Concentraties

Ook beschikkingen inzake concentratiecontrole hebben gevolgen voor het dagelijkse leven van de
consument.

In de zaak Nordea/Postgirot heeft de Commissie er onder bepaalde voorwaarden mee ingestemd
dat de Scandinavische bankgroep Nordea alleenzeggenschap zou verkrijgen over de Zweedse
Postgirot Bank AB. Postgirot is een volledige dochteronderneming van Posten AB, het Zweedse
openbare postbedrijf. Het heeft een eigen girobetalingssysteem waarmee het diensten op het
gebied van betaling op afstand verleent aan de detailhandel en bedrijven. Postgirot verleent tevens
bankdiensten aan particulieren en bedrijven, inclusief deposito’s, leenfaciliteiten, internationale
betalingen, handelstransacties en kaartvoorzieningen. De overeenkomst leverde aanvankelijk
problemen voor de mededinging op, omdat Nordea daardoor zeggenschap zou krijgen over zowel
Postgirot als Bankgirot, de twee bancaire betalingssystemen die het meest door de Zweedse
huishoudens worden gebruikt om de elektriciteits- en telefoonrekening en andere nota’s te
voldoen. Zoveel invloed van één bedrijf kon leiden tot prijsverhogingen die een rechtstreekse
uitwerking zouden hebben op de dagelijkse bancaire behoeften van de consument. Nordea
beloofde evenwel zijn belang in Bankgirot te verminderen tot 10 %, waardoor het niet langer een
doorslaggevende invloed op het bedrijf zal hebben, en zich terug te trekken uit Privatgirot, een
bedrijf dat met Postgirot concurreert wat betreft technische diensten op het gebied van het
giroverkeer. Door deze verbintenissen te aanvaarden en de goedkeuring van de concentratie
daarvan afhankelijk te stellen, verzekerde de Commissie dat de nieuwe onderneming ten gunste
van de eindgebruiker met anderen blijft concurreren.

De zaak Unilever, die betrekking heeft op de afstoting van bekende huishoudmerken voor voeding
(zie hoofdstuk II.5.3, punt 309), en twee zaken in de sector (aard)oliedistributie (BP E.ON en
Shell/DEA, zie hoofdstuk II.6, punten 317-318) kunnen voor de consument ook van bijzonder
belang zijn.

Staatssteun

Ten slotte is de controle op de staatssteun van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat het geld
van de belastingbetaler efficiënt wordt gebruikt en bijdraagt tot een gezond economisch klimaat
waarin levensvatbare economische entiteiten duurzame werkgelegenheid voor Europese burgers
kunnen scheppen. In haar staatssteunbeschikkingen houdt de Commissie rekening met aspecten
die te maken hebben met het verzekeren van diensten van algemeen belang.
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I — ANTITRUST: ARTIKELEN 81 EN 82; STAATSMONOPOLIES 
EN MONOPOLIERECHTEN; ARTIKELEN 31 EN 86

A — Modernisering van de wettelijke en interpretatieve bepalingen

1. Modernisering van de regels ter uitvoering van de artikelen 81 en 82 
van het EG-Verdrag

12. Op 27 september 2000 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een verordening ter invoering
van een nieuw systeem betreffende de uitvoering van de artikelen 81 en 82 (4). Wanneer zij van kracht is, zal
de nieuwe verordening onder meer Verordening nr. 17 van 1962 vervangen. Het kernpunt van de
hervorming is de voorgestelde overgang van een systeem waarbij de Commissie het alleenrecht heeft om
artikel 81, lid 3, toe te passen (het vrijstellingsmonopolie), naar het direct toepasselijke systeem van de
wettelijke uitzondering. In dit nieuwe systeem worden overeenkomsten die niet in strijd zijn met artikel 81,
lid 1, of die aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, voldoen, automatisch als wettig beschouwd en worden
overeenkomsten die artikel 81, lid 1, schenden en niet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, voldoen,
automatisch als onwettig beschouwd. Deze hervorming impliceert de afschaffing van het aanmeldings- en
goedkeuringssysteem zoals omschreven in Verordening nr. 17, een grotere verantwoordelijkheid voor
nationale mededingingsautoriteiten en nationale rechtbanken als het gaat om de toepassing van de
artikelen 81 en 82 en duidelijke afspraken ter waarborging van een samenhangende toepassing van de
artikelen 81 en 82 in de gehele Europese Unie, waaronder het netwerk tussen alle Europese mededingings-
autoriteiten. De voorgestelde verordening beoogt tevens de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie te
versterken (bv. het recht om inspecties te verrichten op andere dan bedrijfslocaties). Via haar voorstel wil de
Commissie proberen doeltreffender op te treden tegen inbreuken op de artikelen 81 en 82, waardoor in
Europa een effectieve mededinging wordt gewaarborgd (5).

13. Op 29 maart 2001 heeft het Economisch en Sociaal Comité zijn advies over de voorgestelde
verordening uitgebracht (6). In dat advies toont het Comité zich „een groot voorstander van de hervorming
van het systeem ter uitvoering van de mededingingsregels” en prijst het de „duidelijke en moedige
formulering” in het voorstel van de Commissie. Het Comité noemt het voorstel van essentieel belang voor
de hervorming. Het Comité drong er bij de Commissie echter ook op aan vóór of na de inwerkingtreding
van de nieuwe verordening „flankerende maatregelen” bekend te maken, waardoor bepaalde centrale
begrippen van het EG-mededingingsrecht verder zouden worden verduidelijkt, zoals de ongunstige
beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten, dit gezien de complexiteit van het onderwerp en
om de eenheid en samenhang van het systeem en de voorrang van het Gemeenschapsrecht te bewaren en
om een effectieve decentralisatie te garanderen, met handhaving van een maximale rechtszekerheid.

14. Op 20 juni 2001 heeft de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees
Parlement haar eindverslag over de voorstellen van de Commissie vastgesteld (7). In haar verslag is de

¥4∂ COM(2000) 582, PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 284.
¥5∂ Voor een uitvoerige beschrijving van het voorstel van de Commissie, zie hoofdstuk I.A.3 van het XXXe Verslag over het

mededingingsbeleid 2000, SEC(2001) 694. Voor meer bijzonderheden over het witboek betreffende modernisering van
1999, zie hoofdstuk I.A.2 van het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid 1999, SEC(2000) 720.

¥6∂ PB C 155 van 29.5.2001, blz. 73.
¥7∂ Het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie industrie, buitenlandse

handel, onderzoek en energie en de Commissie juridische zaken en de interne markt (A5-0229/2001) zijn nog niet in het
PB gepubliceerd, maar kunnen worden gevonden op: 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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commissie van het Europees Parlement de mening toegedaan „dat het huidige regelgevingssysteem voor
het Europese mededingingsbeleid te bureaucratisch, te omslachtig en ineffectief is” en dat door de
uitbreiding van de Europese Unie die situatie alleen maar erger zou kunnen worden. De commissie
juichte daarom het voorstel van de Europese Commissie toe, een voorstel dat precies op het juiste
moment kwam en als doel had „de mededingingsregels vóór de toetreding van de nieuwe lidstaten
radicaal te herzien”. Teneinde de beoogde hervormingsdoelen evenwel op pragmatische wijze te kunnen
realiseren, spoorde de commissie van het Europees Parlement de Europese Commissie aan haar voorstel
op enkele punten te wijzigen en opperde zij suggesties voor een verduidelijking van de wezenlijke
onderdelen van de voorgestelde hervorming. De meeste van deze suggesties werden door het Europees
Parlement overgenomen toen het op 6 september 2001 met 409 tegen 54 stemmen zijn advies over de
voorgestelde verordening uitbracht (8). De amendementen die het Europees Parlement voorstelt, beogen
onder meer het registratiesysteem voor bepaalde typen overeenkomst af te schaffen (artikel 4, lid 2), de
boeteregeling te harmoniseren (artikel 5), de evenredigheid van maatregelen van structurele of
beleidsmatige aard te waarborgen (artikel 7, lid 1) en een duidelijke omschrijving te geven van het
algemeen belang in het kader van de beschikkingen van de Commissie die op artikel 10 zijn gebaseerd.

15. Op 14 en 15 mei 2001 en op 5 december 2001 heeft de Industrieraad, respectievelijk tijdens het
Zweedse en Belgische voorzitterschap, een inhoudelijke discussie over het voorstel van de Commissie
gevoerd. Hoewel over sommige aspecten van de voorgestelde verordening voorlopige overeenstemming
werd bereikt, kwam men tot de conclusie dat de gesprekken over de beginselen en modaliteiten van de
beoogde hervorming in de werkgroep van de Raad moesten worden voortgezet. Als een leidraad voor
verdere voortgang in de werkgroep discussieerde de Raad met name over de algemene beginselen die aan
het functioneren van het netwerk van mededingingsautoriteiten ten grondslag liggen en nodigde hij de
Commissie uit deze beginselen in een gemeenschappelijke verklaring vast te leggen. De Raad
onderschreef ook de doelstelling van artikel 3 van het voorstel van de Commissie, namelijk dat er voor
overeenkomsten die de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden gelijkheid van behandeling moet
worden gegarandeerd, maar hij drong er wel bij de werkgroep op aan het effect van een dergelijke
bepaling op specifieke nationale regels verder te bespreken.

2. Herziening van de clementiemededeling

16. Overeenkomstig de algemene moderniseringsgedachte om haar activiteiten op de zwaarste
inbreuken op het Gemeenschapsrecht te gaan richten, heeft de Commissie in 2001 nieuwe ontwerp-regels
aangenomen met als doel op prijsafspraken gerichte en andere kartels beter te kunnen opsporen en uit te
roeien. Na vijf jaar toepassing werd de clementiemededeling herzien teneinde de effectiviteit ervan
verder te vergroten en de Commissie zo veel mogelijk in staat te stellen kartels op te sporen en met
succes te vervolgen. In de nieuwe ontwerp-mededeling die op 21 juli 2001 werd gepubliceerd (9),
kwamen deze kwesties uitgebreid aan de orde en werd de weg vrijgemaakt voor de goedkeuring van een
nieuwe mededeling betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in 2002.

¥8∂ De wetgevingsresolutie van het Europees Parlement (R5-0444/2001) is nog niet in het PB gepubliceerd, maar kan worden
gevonden op: http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=
DEF&LANGUE=EN.

¥9∂ Ontwerp-mededeling betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken, PB C 205
van 21.7.2001, blz. 18.
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3. Evaluatie van de groepsvrijstellingsverordening voor overeenkomsten 
voor technologieoverdracht

17. Op 20 december heeft de Commissie een verslag (10) goedgekeurd waarin de werking van
Verordening (EG) nr. 240/96 (11), de groepsvrijstelling betreffende technologieoverdracht (hierna
„GVTO” genoemd), wordt beoordeeld. In het verslag wordt een kritische analyse gegeven van de
toepassing van de GVTO en van het beleid ter ondersteuning daarvan. Er wordt vooral benadrukt dat de
GVTO moet worden aangepast om te zorgen voor samenhang met de nieuwe groepsvrijstellingen van de
Commissie voor distributieovereenkomsten (12) en O&O- en specialisatieovereenkomsten (13) die op een
meer economische aanpak zijn gebaseerd.

18. In het verslag wordt vastgesteld dat de criteria van de GVTO meer betrekking hebben op de vorm
van de overeenkomst dan op de reële markteffecten. De GVTO heeft vier belangrijke tekortkomingen.

— Ten eerste is zij te normatief en lijkt zij als een keurslijf te fungeren, hetgeen efficiënte transacties
kan ontmoedigen en de verspreiding van nieuwe technologieën kan belemmeren.

— Ten tweede heeft zij uitsluitend betrekking op bepaalde octrooi- en knowhowlicentieovereen-
komsten. Dit beperkte toepassingsgebied van de GVTO lijkt steeds ontoereikender te worden gezien
de complexiteit van moderne licentieregelingen (bv. poolingregelingen, softwarelicenties inclusief
auteursrechten).

— Ten derde worden sommige beperkingen momenteel als onwettig beschouwd of zonder een goede
economische rechtvaardigingsgrond van de groepsvrijstelling uitgesloten wanneer de partijen geen
marktmacht hebben en onderling in een verticale relatie staan. Dit betreft met name beperkingen die
verder reiken dan de in licentie gegeven intellectuele-eigendomsrechten (bv. niet-concurrentiever-
plichtingen, koppelverkoop).

— Ten vierde breidt zij, door zich op de vorm van de overeenkomst te concentreren, de groepsvrij-
stelling uit tot situaties die niet altijd geacht kunnen worden aan de voorwaarden van artikel 81, lid
3, te voldoen, hetzij omdat de contracterende partijen concurrenten zijn hetzij omdat zij een sterke
marktpositie hebben.

19. Naar aanleiding van het verslag zijn de volgende opmerkingen gemaakt.

— Moet de werkingssfeer van de GVTO, die nu uitsluitend betrekking heeft op octrooien en knowhow,
worden uitgebreid tot auteursrechten, modelrechten en merkrechten? Deze kwestie is voor een
aantal sectoren van bijzonder belang, waaronder de software-industrie, die afhankelijk is van een
hele reeks auteursrechtlicenties voor productie en distributie.

¥10∂ Evaluatierapport van de Commissie inzake Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 240/96 betreffende technologieover-
dracht, COM(2001) 786 def. van 20.12.2001. Het rapport is ook beschikbaar op Internet, en wel op het volgende adres:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/.

¥11∂ Verordening (EG) nr. 240/96 van de Commissie inzake de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen
overeenkomsten betreffende technologieoverdracht, PB L 31 van 9.12.1996, blz. 2-13.

¥12∂ Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie, PB L 336 van 29.12.1999, blz. 21.
¥13∂ Groepsvrijstellingsverordeningen (EG) nrs. 2658/2000 en 2659/2000 van de Commissie, PB L 304 van 5.12.2000, blz. 3

en blz. 7.
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— Moet de GVTO ook betrekking hebben op licentieovereenkomsten tussen meer dan twee bedrijven,
zoals licentiepools? Dergelijke regelingen zijn voor het bedrijfsleven steeds belangrijker geworden
door de groeiende complexiteit van nieuwe technologieën. In dit verband kan worden opgemerkt dat
meerpartijenlicenties efficiëntievoordelen kunnen hebben en de mededinging kunnen bevorderen,
met name wanneer de pool uitsluitend betrekking heeft op essentiële intellectuele-eigendoms-
rechten. Meerpartijenlicenties kunnen evenwel ook ernstige concurrentieverstorende effecten
hebben, vooral wanneer de overeenkomst betrekking heeft op substituuttechnologieën of wanneer
daarin van de leden wordt verlangd dat zij elkaar tegen minimale kosten of op exclusieve basis
licenties voor huidige en toekomstige technologie verlenen.

— Een soepeler benadering van licentieovereenkomsten tussen niet-concurrenten. Algemeen wordt
erkend dat, als de partijen bij een overeenkomst ten opzichte van elkaar in een verticale relatie staan,
dit wil zeggen als zij geen concurrenten zijn, exclusieve licenties meestal efficiëntievoordelen
hebben en de mededinging bevorderen. Als bijvoorbeeld de houder van de intellectuele-eigendoms-
rechten niet over de middelen beschikt om de in licentie te geven producten te produceren of te
distribueren, is het efficiënter de licentie te verstrekken aan iemand die de bedoelde middelen wel
heeft.

— Een voorzichtiger benadering van licentieovereenkomsten tussen concurrenten. Als de partijen ten
opzichte van elkaar in een horizontale relatie staan, dit wil zeggen als in afwezigheid van de licentie
concurrentie had kunnen bestaan tussen de licentiegever en de licentienemer, kunnen licentieover-
eenkomsten aanleiding geven tot een aantal mededingingsproblemen. Enerzijds leiden exclusieve
licenties vaak tot marktverdeling door de toewijzing van gebieden of afnemers, vooral wanneer de
licentie wederzijds is of wanneer de exclusiviteit ook betrekking heeft op concurrerende producten
die niet in licentie zijn gegeven. Productiequota die in licentieovereenkomsten zijn afgesproken,
kunnen gemakkelijk leiden tot regelrechte productiebeperking. Anderzijds kan de exclusiviteit onder
bepaalde omstandigheden, met name bij licentieverlening aan een joint venture en bij niet-
wederzijdse licentieverlening, niet alleen leiden tot een afname van de concurrentie tussen merken
maar ook tot efficiëntievoordelen. Om te beoordelen of deze efficiëntievoordelen opwegen tegen de
negatieve mededingingseffecten, moet rekening worden gehouden met de marktpositie van de
partijen en de structuur van de markten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Kader 2: Nieuwe de minimis-bekendmaking

De Commissie heeft op 20 december een nieuwe bekendmaking aangenomen inzake
overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag („de minimis-bekendmaking”) (1). De nieuwe bekendmaking
vervangt de vorige bekendmaking uit 1997 (2). Door duidelijk en vollediger te omschrijven
wanneer overeenkomsten tussen bedrijven door het Verdrag niet worden verboden, kost het
bedrijven, met name kleinere ondernemingen, minder moeite de voorschriften na te leven.
Tegelijkertijd kan de Commissie beter voorkomen dat zij zaken onderzoekt die vanuit
mededingingsoogpunt niet interessant zijn, en zich derhalve op belangrijkere zaken concentreren.

(1) PB C 368 van 22.12.2001, blz. 13. De nieuwe bekendmaking is ook op Internet beschikbaar op het volgende
adres: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis/.

(2) PB C 372 van 9.12.1997, blz. 13.
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In de nieuwe bekendmaking wordt een economische aanpak gehanteerd en zij heeft de volgende
belangrijke kenmerken.

1) De „de minimis”-drempels worden verhoogd tot een marktaandeel van 10 % voor overeen-
komsten tussen concurrenten en tot 15 % voor overeenkomsten tussen niet-concurrenten.

In de vorige bekendmaking waren de „de minimis”-drempels vastgesteld op een
marktaandeel van respectievelijk 5 % en 10 %. In het algemeen worden geen mededingings-
problemen verwacht wanneer bedrijven niet een bepaald minimumniveau van marktmacht
hebben. Bij de nieuwe drempels wordt hiermee rekening gehouden. Wel blijven deze zodanig
laag dat ze altijd toepasbaar zijn, hoe de algehele marktstructuur er ook uitziet (1). Net als
voorheen kan het verschil tussen de beide drempels worden verklaard door het feit dat
overeenkomsten tussen concurrenten doorgaans gemakkelijker tot concurrentieverstoring leiden
dan overeenkomsten tussen niet-concurrenten.

2) Voor het eerst wordt een marktaandeeldrempel vastgesteld voor netwerken van overeen-
komsten met een cumulatief concurrentieverstorend effect.

In de vorige de minimis-bekendmaking werden overeenkomsten uitgesloten die betrekking
hadden op een markt waar de mededinging „wordt beperkt door de cumulatieve werking van
naast elkaar bestaande netten van soortgelijke overeenkomsten tussen verscheidene
producenten of handelaren”. Dit betekende in de praktijk dat ondernemingen in sectoren als
bier en aardolie gewoonlijk niet van de de minimis-bekendmaking konden profiteren. De
nieuwe mededeling introduceert een speciale „de minimis”-marktaandeeldrempel van 5 %
voor markten waar zulke naast elkaar bestaande netwerken van soortgelijke overeenkomsten
aanwezig zijn.

3) De bekendmaking bevat dezelfde lijst met „hard-core”-beperkingen als de horizontale en
verticale groepsvrijstellingsverordeningen.

In de nieuwe bekendmaking worden de „hard-core”-beperkingen (zoals prijsafspraken en
marktverdeling) duidelijker en consequenter omschreven. Het betreft hier beperkingen die
gewoonlijk altijd verboden zijn en die niet van de de minimis-bekendmaking kunnen
profiteren. Wat betreft de overeenkomsten tussen niet-concurrenten zijn de „hard-core”-
beperkingen uit Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 2790/1999 inzake verticale overeen-
komsten overgenomen (2). Wat betreft de overeenkomsten tussen concurrenten zijn de „hard-
core”-beperkingen uit Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 2658/2000 inzake specialisa-
tieovereenkomsten overgenomen  (3).

(1) Dit houdt niet automatisch in dat overeenkomsten tussen bedrijven die de in de bekendmaking vermelde drempels
overschrijden, de mededinging merkbaar beperken. Dergelijke overeenkomsten kunnen nog steeds een
verwaarloosbaar effect hebben op de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt, maar dit kan slechts per
geval worden beoordeeld. Een dergelijke beoordeling is van belang, met name voor overeenkomsten die niet
onder een van de groepsvrijstellingsverordeningen van de Commissie vallen.

(2) Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie, PB L 336 van 29.12.1999, blz. 21.
(3) Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 2658/2000 van de Commissie, PB L 304 van 5.12.2000, blz. 3.
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4. Herziening van procedurele regels: nieuw mandaat van de raadadviseur-auditeur

20. Op 23 mei 2001 heeft de Commissie het besluit betreffende het mandaat van de raadadviseur-
auditeur in bepaalde mededingingsprocedures vastgesteld (14). Deze nieuwe taakomschrijvingsopdracht
van de raadadviseur-auditeur, die het vorige mandaat uit 1994 (15) vervangt, volgt op het besluit dat de
Commissie vorig jaar nam om deze functie uit te breiden. Het doel ervan is de onafhankelijkheid en
autoriteit van de raadadviseur-auditeur te versterken, zijn rol in de communautaire concentratie- en
antitrustprocedures te vergroten en de objectiviteit en kwaliteit van de mededingingsprocedures van de
Commissie en de daaruit voortvloeiende beschikkingen te verbeteren.

21. Het recht van de betrokken partijen en van derden om te worden gehoord, is een vaststaand
beginsel van Gemeenschapsrecht. Dit beginsel is opnieuw verwoord in het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie, als onderdeel van het recht van een ieder „dat zijn zaken onpartijdig, billijk en
binnen een redelijke termijn (...) worden behandeld”. Het is de speciale verantwoordelijkheid van de
raadadviseur-auditeur erop toe te zien dat dit recht tijdens de mededingingsprocedures van de Commissie
wordt gewaarborgd.

22. De functie van raadadviseur-auditeur werd in 1982 gecreëerd. Aanvankelijk bleef zijn taak
voornamelijk beperkt tot het organiseren, voorzitten en leiden van de mondelinge hoorzitting tijdens
antitrustprocedures — dit wil zeggen kartels en misbruiken van machtsposities — en later ook tijdens
concentratieprocedures. De raadadviseur-auditeur zorgde er tevens voor dat bij de voorbereiding van
ontwerp-beschikkingen van de Commissie in mededingingszaken voldoende rekening werd gehouden
met alle relevante feiten, ongeacht of deze voor de betrokken partijen gunstig of ongunstig waren. In de
uitvoering van deze taak droeg de raadadviseur-auditeur bij aan de objectiviteit van de hoorzitting zelf en
van daaropvolgende beschikkingen. Deze taak werd in 1994 geactualiseerd en uitgebreid om de rechten
van de partijen adequaat te beschermen, met name als het gaat om de vertrouwelijkheid van documenten
en bedrijfsgeheimen en een adequate toegang tot de zaakdossiers van de Commissie.

23. Het nieuwe mandaat van de raadadviseur-auditeur, die op 23 mei 2001 door de Commissie is
goedgekeurd, omvat nog steeds deze kerntaken. Daarnaast is zijn rol echter versterkt en heeft men zijn
mandaat aangepast en geconsolideerd in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van het mededin-
gingsrecht.

24. Met name is de benoeming van de raadadviseur-auditeur transparanter geworden door de
bekendmaking van deze benoemingen in het Publicatieblad, terwijl voor de onderbreking en beëindiging

4) Overeenkomsten tussen kleine en middelgrote ondernemingen zijn in het algemeen „de
minimis”.

In de nieuwe bekendmaking staat dat overeenkomsten tussen kleine en middelgrote onderne-
mingen (KMO’s) zelden de handel tussen lidstaten merkbaar kunnen beïnvloeden. Daarom
vallen overeenkomsten tussen KMO’s doorgaans buiten de werkingssfeer van artikel 81, lid 1.

¥14∂ Besluit van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures,
PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21.

¥15∂ Besluit van 12 december 1994 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in mededingingsprocedures voor de
Commissie, PB L 330 van 21.12.1994, blz. 67.
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van het mandaat of voor overplaatsing een met redenen omkleed besluit van de Commissie nodig is, dat
eveneens in het Publicatieblad wordt bekendgemaakt. Van belang is dat de raadadviseur-auditeur nog
onafhankelijker van het directoraat-generaal Concurrentie is gaan opereren, omdat hij nu om
administratieve redenen bij de voor concurrentie bevoegde commissaris is geattacheerd en rechtstreeks
aan deze commissaris verslag uitbrengt en niet zoals voorheen aan de directeur-generaal Concurrentie.

25. Daarnaast wordt de raadadviseur-auditeur nu ook meer betrokken bij de besluitvorming zelf. Het
leidinggevend personeel binnen het directoraat-generaal Concurrentie moet de raadadviseur-auditeur op
de hoogte houden van het verloop van de procedure tot in het stadium van de ontwerp-beschikking die
aan de voor concurrentie bevoegde commissaris wordt voorgelegd. Meer bepaald moet het eindverslag
van de raadadviseur-auditeur, dat gebaseerd is op de ontwerp-beschikking die aan het Adviescomité is
voorgelegd, worden gehecht aan de ontwerp-beschikking die aan de Commissie wordt voorgelegd, zodat
deze laatste volledige kennis heeft van alle relevante informatie betreffende het verloop van de mededin-
gingsprocedure en de inachtneming van het recht om te worden gehoord. Dit verslag kan worden
aangepast naar aanleiding van wijzigingen die vóór de goedkeuring ervan in de ontwerp-beschikking zijn
aangebracht. Teneinde de procedure transparanter te maken, moet het eindverslag ook samen met de
beschikking ter kennis worden gebracht van degenen tot wie de beschikking is gericht en van de
lidstaten, en met de beschikking in het Publicatieblad worden bekendgemaakt.

26. Krachtens het nieuwe mandaat wordt de taak van de raadadviseur-auditeur ook uitgebreid als
het gaat om verbintenissen inzake corrigerende maatregelen die de partijen voorstellen in het kader
van een procedure die de Commissie in het kader van concentratie- of antitrustcontrole heeft
ingeleid. De raadadviseur-auditeur kan verslag uitbrengen over de objectiviteit van een onderzoeks-
handeling die is verricht om vast te stellen wat voor effect de voorgestelde verbintenissen op de
mededinging hebben.

27. Het nieuwe mandaat omvat tevens de bevoegdheid van de raadadviseur-auditeur om te bepalen of
al dan niet geheimhouding is geboden bij de bekendmaking van bepaalde informatie in het Publica-
tieblad. Dit geldt met name voor de gepubliceerde versies van beschikkingen van de Commissie inzake
concentratie- en antitrustzaken.

28. Het belang dat de partijen aan procedurele kwesties hechten, is onlangs nog gebleken door de
zaken die bij het Gerecht van eerste aanleg werden ingeleid en waarin de president op 20 december 2001
beschikkingen heeft gegeven (16).

29. Op respectievelijk 30 en 16 oktober heeft de Commissie de heer S. Durande en mevrouw
K. Williams tot raadadviseur-auditeur benoemd.

¥16∂ Zaken T-219/01 R, Commerzbank AG, en T-216/01R, Reisebank AG, alsmede zaak T-213/01 R, Österreichische
Postsparkasse AG.
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B — Toepassing van de artikelen 81, 82 en 86

1. Artikel 81

1.1. Kartels

1.1.1. Een recordjaar voor antikartelbeschikkingen

30. De prioriteit die aan de behandeling van kartelzaken wordt gegeven, heeft in 2001 geleid tot een
aanzienlijke toename van het aantal behandelde zaken. De Commissie heeft tien negatieve
eindbeschikkingen gegeven in de zaken „Grafietelektroden”, „Natriumgluconaat”, „SAS/Maersk”,
„Vitamines”, „Duitse banken”, „Citroenzuur”, „Belgische brouwerijen”, „Luxemburgse brouwerijen”,
„Zinkfosfaat” en „Zelfkopiërend papier” en heeft tevens door middel van schikkingen vijf kartelzaken in
het bankwezen gesloten die verband hielden met de invoering van de euro (17). Daarnaast heeft de
Commissie in verscheidene andere zaken mededelingen van de punten van bezwaar goedgekeurd, met
name in de zaken „Gipsplaat” en „GFU” (18).

31. Geheime kartelovereenkomsten behoren tot de ernstigste vormen van mededingingsbeperking.
Zij leiden tot prijsverhogingen en minder keuze voor de consument. Zij hebben tevens een nadelige
uitwerking op het gehele Europese bedrijfsleven door een verhoging van de kosten voor diensten,
goederen en grondstoffen voor de Europese ondernemingen die zich bij karteldeelnemers bevoorraden.
Op langere termijn kan het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven door deze praktijken
afnemen.

32. Om al deze redenen vormen de opsporing en vervolging van en de bestraffing voor geheime
kartelovereenkomsten een van de kernpunten van het mededingingsbeleid dat de Europese Commissie
sinds haar oprichting voert. In 1998 werd een gespecialiseerde karteleenheid in het leven geroepen,
hetgeen concreet laat zien dat de Commissie prioriteit wil geven aan de strijd tegen kartels. Ook andere
eenheden kunnen aan deze strijd deelnemen. Bovendien gaan na de inwerkingtreding van de toekomstige
verordening van de Raad ter vervanging van Verordening nr. 17 inzake antitrustprocedures, het toezicht
op de markten en de strijd tegen geheime concurrentieverstorende praktijken een centrale plaats in het
communautaire mededingingsbeleid innemen. Daarom is het accent sinds verscheidene jaren komen te
liggen op een substantiële versterking van de middelen en een ingrijpende reorganisatie van de
werkmethoden van het directoraat-generaal wat betreft de strijd tegen kartels.

33. De opsporing en vervolging van en de bestraffing voor geheime kartelovereenkomsten vormen
steeds weer een nieuwe uitdaging voor de mededingingsautoriteiten. Door de toenemende globalisering
van het handelsverkeer is het noodzakelijk dat er actie wordt ondernomen tegen geheime overeenkomsten
die zich uitstrekken tot over de grenzen van Europa en die soms buiten het grondgebied van de EER zijn
gesloten. Nu de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën algemeen worden toegepast, wordt het
steeds moeilijker bewijzen voor deze overeenkomsten te vinden. Ten slotte leidt de intensivering van de
strijd tegen kartels, zowel in Europa als daarbuiten, tot steeds geraffineerdere praktijken.

34. De hervorming van Verordening nr. 17, die momenteel in de Raad wordt besproken, is voor de
Commissie van vitaal belang om deze uitdaging te kunnen aangaan. Dankzij deze hervorming zal zij
geheime praktijken nog doeltreffender kunnen bestrijden. Om de strijd tegen kartels op de steeds geraffi-

¥17∂ Zie kopje 1.1.2.
¥18∂ Persberichten MEMO/01/149, 24.4.2001 en IP/01/830, 13.6.2001.
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neerdere praktijken te kunnen afstemmen, is met name een hervorming van de onderzoeksbevoegdheden
onontbeerlijk. Hierbij is het vooral van belang dat de mogelijkheid wordt geboden inspecties in de
particuliere woning van natuurlijke personen te verrichten.

35. Op dezelfde wijze en om dezelfde redenen is de Commissie begonnen met de herziening van haar
richtsnoeren betreffende het niet opleggen of het verminderen van geldboeten.

36. In 1996 heeft de Europese Commissie voor het eerst een clementieprogramma goedgekeurd (19)
om kartelzaken effectiever te kunnen opsporen en behandelen. Het clementieprogramma wordt
beschouwd als een krachtig onderzoekswapen. Het uitgangspunt is dat ondernemingen die met de
Commissie samenwerken, worden beloond. Erkend wordt dat het moeilijk is voor het bestaan van
geheime kartels harde bewijzen te vinden gezien de toenemende geraffineerdheid van deze kartels.

37. Na vijf jaar toepassing speelt het clementieprogramma een belangrijke rol in de handhaving van
de mededingingsregels tegen kartels. Sinds juli 1996 hebben in vele zaken bedrijven een beroep op dit
programma gedaan. Tot op heden is de clementiemededeling toegepast in zestien eindbeschikkingen van
de Commissie: „Legeringstoeslag” (20), „British Sugar” (21), „Voorgeïsoleerde buizen” (22), „Griekse
veerdienstmaatschappijen” (23), „Naadloze stalen buizen” (24), „Lysine” (25), „SAS Maersk Air” (26),
„Grafietelektroden” (27), „Natriumgluconaat” (28), „Vitamines” (29), „Belgische brouwerijen” (30), „Luxem-
burgse brouwerijen” (31), „Citroenzuur” (32), „Duitse banken” (33), „Zinkfosfaat” (34) en „Zelfkopiërend
papier” (35).

38. Uit de ervaring die tot op heden is opgedaan, blijkt dat de mededeling doelmatiger zou zijn
wanneer de voorwaarden waaronder een vermindering van de geldboeten wordt toegekend, transparanter
en duidelijker zijn. Ook zou het goed zijn de omvang van de vermindering van de geldboeten beter af te
stemmen op het aandeel dat een bedrijf heeft in het vaststellen van een inbreuk.

39. De Commissie besloot derhalve, na vijf jaar toepassing, de clementiemededeling te herzien
teneinde de doelmatigheid ervan verder te vergroten en beter in staat te zijn kartels op te sporen en met
succes te vervolgen. In de nieuwe ontwerp-mededeling die op 21 juli 2001 (36) werd gepubliceerd,
kwamen deze kwesties op verschillende manieren aan de orde en werd de weg vrijgemaakt voor de
goedkeuring van een nieuwe clementiemededeling in 2002.

¥19∂ PB C 207/4 van 18.7.1996.
¥20∂ PB L 100 van 1.4.1998.
¥21∂ PB L 76 van 22.3.1999.
¥22∂ PB L 24 van 30.1.1999.
¥23∂ PB L 109 van 27.4.1999.
¥24∂ Niet gepubliceerd.
¥25∂ PB L 152 van 7.6.2001.
¥26∂ Zaken COMP/D2/37.444 en COMP/D2/37.386; PB L 265 van 5.10.2001.
¥27∂ Zaak COMP/36.490; IP/01/1010, 18.7.2001.
¥28∂ Zaak COMP/36.756; IP/01/1355, 20.10.2001.
¥29∂ Zaak COMP/37.512; IP/01/1625, 21.11.2001.
¥30∂ Zaak COMP/37.614; Persbericht IP/01/1739, 5.12.2001.
¥31∂ Zaak COMP/37.800; Persbericht IP/01/1740, 5.12.2001.
¥32∂ Zaak COMP/36.604; IP/01/1743, 5.12.2001.
¥33∂ Zaak COMP/37.919; IP/01/1796, 11.12.2001.
¥34∂ Zaak COMP/37.027; IP/01/1797, 11.12.2001.
¥35∂ Zaak COMP/36.212; IP/01/1892, 20.12.2001.
¥36∂ PB C 205 van 21.7.2001, blz. 18.
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1.1.2. Kartelbeschikkingen in 2001

Grafietelektroden (37)

40. Op 18 juli heeft de Commissie boeten opgelegd van in totaal 218,8 miljoen EUR aan SGL
Carbon AG, UCAR International uit de Verenigde Staten en zes andere bedrijven voor het vaststellen van
de prijzen en het verdelen van de markt voor grafietelektroden. Na een uitgebreid onderzoek dat in 1997
begon, kwam de Commissie tot de slotsom dat deze bedrijven gedurende het grootste deel van de jaren
negentig aan een wereldwijd kartel deelnamen. De Commissie kenmerkte het gedrag van de bedrijven als
een „zeer ernstige” inbreuk op de EG-mededingingsregels.

41. Grafietelektroden zijn keramisch gevormde grafietkolommen die hoofdzakelijk worden gebruikt
bij de vervaardiging van staal in vlamboogovens, ook wel „miniwalserijen” genoemd.

42. Wat betreft de clementiemededeling is het van belang op te merken dat dit de eerste maal is dat
de Commissie de geldboete aanzienlijk heeft verlaagd (met 70 %). Daarvoor kwam Showa Denko in
aanmerking als eerste bedrijf dat met de Commissie samenwerkte en haar doorslaggevend bewijs voor de
kartelvorming verschafte.

SAS/Maersk (38)

43. Ook op 18 juli heeft de Commissie besloten de Scandinavische luchtvaartmaatschappijen SAS en
Maersk Air een boete op te leggen van respectievelijk 39,375 miljoen EUR en 13,125 miljoen EUR voor de
uitvoering van een geheime marktverdelingsovereenkomst. Deze overeenkomst gaf SAS een monopolie-
positie op het traject Kopenhagen-Stockholm waardoor meer dan één miljoen reizigers die jaarlijks van
dat traject gebruikmaken, werden benadeeld. Tevens werd een verdeling gemaakt voor andere trajecten
van en naar Denemarken (39).

44. SAS en Maersk Air hadden een samenwerkingsovereenkomst aangemeld, die voornamelijk
betrekking had op gedeelde vluchtcodes en Frequent Flyer Programmes (FFP’s). In de loop van het
vooronderzoek bleek dat Maersk Air op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst in werking trad,
zijn vluchten op het traject Kopenhagen-Stockholm had gestaakt, waarop het bedrijf tot dan met SAS
concurreerde. Ook bleek dat op hetzelfde moment SAS was gestopt met vliegen op het traject
Kopenhagen-Venetië en dat Maersk Air begonnen was met activiteiten op dit traject. Ten slotte had SAS
zijn vluchten op het traject Billund-Frankfurt gestaakt, waardoor Maersk Air — zijn vroegere concurrent
op het traject — als enige luchtvaartmaatschappij overbleef.

45. Deze nieuwe en gestaakte vluchten, die niet waren aangemeld, maakten deel uit van een bredere
marktverdelingsovereenkomst inclusief een algemeen non-concurrentiebeding dat betrekking had op de
toekomstige activiteiten van de partijen op de internationale trajecten van en naar Denemarken en op de
binnenlandse trajecten in Denemarken.

46. De marktverdeling werd ontdekt dankzij inspecties ter plaatse. De inspecties werden in juni 2000
verricht, in nauwe samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten in Zweden en Denemarken.

¥37∂ Zaak COMP/36.490; IP/01/1010, 18.7.2001.
¥38∂ Zaken COMP/D2/37.444 en COMP/D2/37.386; PB L 265 van 5.10.2001.
¥39∂ Op 3 oktober 2001 heeft SAS tegen deze beschikking beroep aangetekend bij het Gerecht van eerste aanleg (T-241/01) en

het bedrag van de boete betwist.
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47. Als gevolg van de beschikking werd de mededinging tussen SAS en Maersk Air, de twee grootste
luchtvaartmaatschappijen die van en naar Denemarken vliegen, hersteld, hetgeen ten goede kwam aan de
consument.

Natriumgluconaat (40)

48. Op 2 oktober 2001 heeft de Commissie boeten opgelegd van in totaal 57,53 miljoen EUR aan
Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel NV, Avebe BA, Fujisawa Pharmaceutical Company
Ltd., Jungbunzlauer AG en Roquette Frères SA voor het vaststellen van de prijs en het verdelen van de
markt voor natriumgluconaat. De Commissie kenmerkte het gedrag van de bedrijven als een „zeer
ernstige” inbreuk op de mededingingsregels van de Gemeenschap en de EER.

49. Na een onderzoek waarmee in 1997 was begonnen, stelde de Commissie vast dat de bedrijven
tussen 1987 en 1995 aan een wereldwijd kartel deelnamen. De kartelovereenkomsten werden uitgevoerd
via een uitgebreide verkoopcontrole, regelmatige multi- en bilaterale vergaderingen en de toepassing van
een compensatieregeling. Gedurende deze periode verzamelde de Commissie bewijsmateriaal met
betrekking tot meer dan 25 kartelbijeenkomsten.

50. Natriumgluconaat is een chemische stof die wordt gebruikt om metaal en glas te reinigen.
Toepassingen zijn onder meer het reinigen van flessen en gebruiksvoorwerpen en het verwijderen van
verf. Ook wordt het gebruikt als additief in voeding en zijn er diverse andere chemische toepassingen.

51. Voor de eerste maal kende de Commissie op grond van deel B van de clementiemededeling een
zeer grote vermindering van de boete toe. De boete voor Fujisawa werd met 80 % verlaagd omdat het
bedrijf als eerste doorslaggevend bewijs voor het bestaan van het kartel had aangedragen, nog voordat de
Commissie een bij beschikking gelast onderzoek was begonnen. De Commissie kende Fujisawa geen
vermindering van 100 % toe, zoals zij krachtens deel B van de mededeling had kunnen doen, omdat
Fujisawa de Commissie pas benaderde nadat het een verzoek om informatie had ontvangen. Er werd
rekening gehouden met het feit dat het bedrijf niet spontaan en vóór enige onderzoeksmaatregel gegevens
had verstrekt.

Vitamines (41)

52. Op 21 november heeft de Commissie krachtens artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de
EER-overeenkomst een beschikking gegeven waarin zij vaststelde dat dertien fabrikanten van de
vitamines A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, foliumzuur, bètacaroteen en carotenoïden, aan kartels voor elk
van deze producten deelnamen, met twaalf afzonderlijke inbreuken tot gevolg.

53. De Commissie heeft boeten opgelegd van in totaal 855,23 miljoen EUR aan acht bedrijven voor
het vaststellen van de prijzen van acht verschillende producten en het toekennen van verkoopquota met
betrekking tot die producten. De verjaring van geldboeten in mededingingszaken (42) was van toepassing
op de inbreuken betreffende de vitamines B1, B6, H en foliumzuur; daarom legde de Commissie de
bedrijven geen boete op voor hun betrokkenheid bij deze kartels. Elke overeenkomst vormde een zeer
ernstige inbreuk op de mededingingsregels van de Gemeenschap en rechtvaardigde als zodanig de hoge
boeten die werden opgelegd.

¥40∂ Zaak COMP/36.756; IP/01/1355, 20.10.2001.
¥41∂ Zaak COMP/37.512; IP/01/1625, 21.11.2001.
¥42∂ Verordening (EEG) nr. 2988/74 van 26 november 1974 inzake de verjaring van het recht van vervolging en van

tenuitvoerlegging op het gebied van het vervoers- en het mededingingsrecht van de Europese Economische Gemeenschap.
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54. Opvallend bij al deze inbreuken was de centrale rol die Hoffmann-La Roche en BASF, de twee
belangrijkste vitamineproducenten, speelden in vrijwel elk kartel. Andere deelnemers waren slechts wat
betreft een beperkt aantal vitamineproducten bij een kartel betrokken.

55. De deelnemers aan elk van de kartels stelden prijzen vast voor de verschillende vitamine-
producten, kenden verkoopquota toe, spraken prijsverhogingen af en pasten deze toe en deden prijsaan-
kondigingen in lijn met hun afspraken. Zij zetten ook een toezicht- en handhavingssysteem op en
belegden regelmatig bijeenkomsten om hun plannen uit te voeren. De werkwijze van de verschillende
kartels was in grote lijnen dezelfde. Gezien de continuïteit en de gelijkvormigheid van de gehanteerde
methode achtte de Commissie het juist alle overeenkomsten betreffende de verschillende vitamines in
een en dezelfde procedure en beschikking te behandelen.

Citroenzuur (43)

56. Op 5 december heeft de Commissie besloten boeten op te leggen van in totaal 135,22 miljoen
EUR aan vijf bedrijven die citroenzuur produceren.

57. Na onderzoek heeft de Commissie geconcludeerd dat de vijf betrokken producenten tussen 1991
en 1995 aan een wereldwijd geheim kartel hebben deelgenomen waardoor zij de prijzen voor citroenzuur
konden vaststellen en de desbetreffende markt konden verdelen. Deze overeenkomst vormt een zeer
ernstige inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst, hetgeen het
hoge bedrag van de boeten rechtvaardigt.

Belgische brouwerijen (44)

58. Op 5 december 2001 heeft de Commissies boeten opgelegd van in totaal 91,655 miljoen EUR
aan vijf bedrijven voor hun deelname aan twee afzonderlijke geheime kartels op de Belgische biermarkt.

59. Bij het eerste kartel waren enerzijds Interbrew en anderzijds Alken-Maes en Danone (destijds het
moederbedrijf van Alken-Maes) betrokken. Interbrew en Alken-Maes/Danone, de nummers 1 en 2 op de
markt, maakten afspraken over een algemeen non-agressiepact, de toewijzing van afnemers in de
horecasector (hotels, cafés en restaurants), de prijsafspraken in de detailhandel (uitgezonderd de horeca),
de beperking van investeringen en reclame in de horeca, een nieuwe tarievenstructuur (horeca en
detailhandel) en een uitgebreid maandelijks informatieuitwisselingssysteem betreffende verkoopvolumes
(horeca en detailhandel). Het kartel duurde van 1993 tot 1998. De directeuren en ander leidinggevend
personeel van de betrokken bedrijven kwamen regelmatig bijeen om het initiatief tot deze overeen-
komsten te nemen en toezicht erop uit te oefenen. De Commissie beschouwde de inbreuk als „zeer
ernstig”. Bij het bepalen van de boete hield de Commissie ook rekening met het feit dat Danone in het
verleden verantwoordelijk was voor soortgelijke inbreuken op artikel 81 (45).

60. Het tweede kartel betrof bier van huismerken in België. Dit is bier dat supermarkten bij
brouwerijen bestellen maar onder hun eigen merknaam verkopen. Tussen oktober 1997 en juli 1998
kwamen Interbrew, Alken-Maes, Haacht en Martens viermaal bijeen om te spreken over de markt voor
huismerkbier in België in het algemeen en over hun prijzen en afnemers in het bijzonder. Tijdens deze

¥43∂ Zaak COMP/36.604; IP/01/1743, 5.12.2001.
¥44∂ Zaak COMP/37.614, Persbericht IP/01/1739, 5.12.2001.
¥45∂ Beschikking van de Commissie van 23 juli 1984 (vlak glas) en beschikking van de Commissie van 15 mei 1974 (vlak

glas).
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bijeenkomsten wisselden de vier brouwerijen ook bedrijfsinformatie uit. Dit kartel werd als een
„ernstige” inbreuk beschouwd.

Luxemburgse brouwerijen (46)

61. Op 5 december heeft de Commissie geldboeten opgelegd van in totaal 448 000 EUR aan drie
Luxemburgse brouwerijen, Brasserie Bofferding, Brasserie Battin en Brasserie de Wiltz voor hun
deelname aan een marktverdelingsovereenkomst in de Luxemburgse horecasector (hotels, restaurants en
cafés). Een vierde brouwer, Brasserie de Luxembourg, een dochteronderneming van Interbrew, ontsnapte
aan een geldboete omdat hij het kartel bij de Commissie aangaf en voldeed aan alle andere in deel B van
de clementiemededeling vermelde voorwaarden.

62. De brouwers kwamen schriftelijk overeen elkaars exclusieve afnameregelingen („bierafnamever-
plichtingen”) met horeca-afnemers te respecteren, hetgeen ook gold voor maatregelen om de toegang van
buitenlandse brouwers tot de Luxemburgse horeca te beperken. De overeenkomst was van kracht van
1985 tot 2000. Zij werd als een „ernstige” inbreuk gezien.

Zinkfosfaat (47)

63. Op 11 december heeft de Commissie geldboeten opgelegd van in totaal 11,95 miljoen EUR aan
zes bedrijven die (voorheen) zinkfosfaat produceerden. Na onderzoek heeft de Commissie geconcludeerd
dat de zes betrokken producenten tussen 1994 en 1998 hebben deelgenomen aan een kartel dat zich tot de
gehele Europese Economische Ruimte uitstrekte. Daardoor konden de desbetreffende bedrijven de
prijzen vaststellen en het marktaandeel van 90 % dat zij op het gebied van zinkfosfaat bezaten, onderling
verdelen. Zinkfosfaat is een corrosiewerend mineraalpigment dat gebruikt wordt voor de vervaardiging
van industriële verven. Deze overeenkomst vormde, gezien de aard ervan, een zeer ernstige inbreuk op
artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst.

Schikkingen betreffende bankkosten voor het wisselen van valuta’s uit de eurozone en Duitse banken (48)

64. Kort na de totstandkoming van de euro, op 1 januari 1999, ontving de Commissie (DG Interne
Markt) klachten over het feit dat de valutaprovisies voor bankbiljetten en munten uit de eurozone hoog
waren gebleven. De Commissie voerde bij diverse banken onaangekondigd meerdere inspecties uit en
zond informatieverzoeken naar de meeste banken binnen de eurozone. Zij verzamelde bewijzen dat
bepaalde nationale groepen banken wellicht heimelijk hadden afgesproken de wisselkosten op een
bepaald niveau te houden teneinde de verliezen als gevolg van de invoering van de euro zo veel mogelijk
te beperken. Op grond hiervan leidde de Commissie in 2000 een procedure in tegen een groot aantal
banken en wisselkantoren in zeven lidstaten (Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Nederland
en Portugal).

65. Verscheidene banken deden daarop echter unilaterale voorstellen aan de Commissie, die
inhielden dat zij i) de wisselkosten van bankbiljetten aanzienlijk zouden verlagen en ii) al deze kosten
uiterlijk in oktober 2001 volledig zouden afschaffen, in ieder geval voor aankooptransacties van
rekeninghouders.

¥46∂ Zaak COMP/37.800; Persbericht IP/01/1740, 5.12.2001.
¥47∂ Zaak COMP/37.027; IP/01/1797, 11.12.2001.
¥48∂ Zaak COMP/37.919; IP/01/1796, 11.12.2001.
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66. Aangezien de uitzonderlijke omstandigheid zich voordeed dat de betreffende markt zou
verdwijnen en gezien de onmiddellijke positieve gevolgen van deze voorstellen voor de consument
besloot de Commissie de lopende kartelprocedures tegen meer dan vijftig banken in België, Finland,
Ierland, Nederland, Portugal en een aantal banken in Duitsland te beëindigen (49). De bedoelde
voorstellen betekenden dat afstand werd genomen van de vermeende heimelijke gedragsafstemming.

67. Op 12 december heeft de Commissie besloten vijf Duitse banken een geldboete op te leggen van
in totaal 100,8 miljoen EUR omdat zij een overeenkomst hadden gesloten waarin een provisie van
ongeveer 3 % werd afgesproken voor de aan- en verkoop van bankbiljetten uit de eurozone gedurende de
overgangsperiode van drie jaar die op 1 januari 1999 begon.

68. De Oostenrijkse zaak zal verder worden bestudeerd in het kader van een breder kartel in het
Oostenrijkse bankwezen, dat momenteel wordt onderzocht.

Zelfkopiërend papier (50)

69. Op 20 december heeft de Commissie besloten geldboeten op te leggen van in totaal
313,69 miljoen EUR aan tien bedrijven die zelfkopiërend papier produceren.

70. Na onderzoek heeft de Commissie geconcludeerd dat de betrokken producenten tussen 1992 en
1995 hebben deelgenomen aan een heimelijk kartel op Europees niveau met als doel de rentabiliteit van
de deelnemers door collectieve prijsverhogingen te verbeteren. Deze overeenkomst vormt, gezien de aard
ervan, een zeer ernstige inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-
overeenkomst, hetgeen het hoge bedrag van de geldboeten rechtvaardigt, met name de boete van
184,27 miljoen EUR voor Arjo Wiggins Appleton, de belangrijkste producent en diegene die de aanzet
tot het kartel gaf. Sappi is volledige immuniteit verleend voor zijn deelname aan het kartel, omdat het als
eerste met de Commissie samenwerkte en doorslaggevende bewijzen voor het bestaan van het kartel
heeft overgelegd.

Rechterlijke uitspraak in „British Sugar”

71. Bij beschikking van 14 oktober l998 heeft de Commissie geldboeten opgelegd aan de suikerpro-
ducenten British Sugar en Tate&Lyle en de suikerhandelaren Napier Brown en James Budgett voor een
inbreuk op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Deze inbreuk hield in dat de partijen hun prijsstel-
lingsbeleid betreffende de markt voor witte kristalsuiker in het Verenigd Koninkrijk op elkaar hadden
afgestemd (51).

72. Drie van de partijen gingen in beroep bij het Gerecht van eerste aanleg dat in zijn arrest van
12  juli 2001 (52) de beschikking van de Commissie volledig heeft bevestigd, uitgezonderd een
vermindering van de geldboete voor het bedrijf Tate&Lyle. Het Gerecht aanvaarde geen van de diverse
argumenten waarmee de partijen trachtten aan te tonen dat er geen sprake was geweest van inbreuk en dat
het handelsverkeer door hun gedrag niet ongunstig was beïnvloed.

¥49∂ IP/01/1159, 31.7.2001.
¥50∂ Zaak COMP/36.212; IP/01/1892, 20.12.2001.
¥51∂ Voor een volledige beschrijving van de beschikking zie het XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1998, blz. 138-

140.
¥52∂ Gevoegde zaken T-202/98, T-204/98, T-207/98 Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown tegen Commissie.
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73. Wat betreft de opgelegde geldboeten, was het Gerecht het met de Commissie eens dat het om een
ernstige inbreuk ging en stelde het zich achter de bevindingen van de Commissie omtrent de duur van de
inbreuk, het opzettelijke karakter ervan en de beoordeling van verzwarende en verzachtende
omstandigheden. Bij het onderzoek van de toepassing van de clementiemededeling trok het Gerecht de
beginselen van de huidige clementiemededeling (53) niet in twijfel. Het Gerecht was evenwel van mening
dat de Commissie de samenwerking met Tate&Lyle ten onrechte had betiteld als niet voortdurend en
volledig in de zin van deel B, onder d, van de mededeling. Daarom oefende het zijn bevoegdheid van
volledige rechtsmacht (54) uit en beoordeelde het zelf de samenwerking met Tate&Lyle op haar merites,
waarna het een vermindering van de boete vaststelde van 60 % in plaats van 50 %.

74. Ondertussen heeft British Sugar bij het Hof van Justitie hogere voorziening ingesteld tegen het
arrest van het Gerecht van eerste aanleg (55).

2. Artikelen 82 en 86

2.1. Artikel 82 — Ondernemingen met een machtspositie

75. Artikel 82 verbiedt ondernemingen die op een bepaalde markt een machtspositie hebben,
misbruik te maken van deze situatie ten nadele van derde partijen. Dit misbruik kan onder meer bestaan
in het beperken van de productie, het aanrekenen van onbillijke, discriminerende of afbraakprijzen,
koppelverkoop en andere handelspraktijken die niet op het beginsel van economische efficiëntie zijn
gebaseerd. Dergelijke praktijken hebben een nadelige uitwerking op de mededinging; zij worden verricht
door ondernemingen die dankzij hun marktpositie concurrentiedruk kunnen vermijden en zich van hun
concurrenten kunnen ontdoen zonder dat ze zelf daardoor schade van enige betekenis lijden, of in
belangrijke mate voor nieuwkomers de toegang tot de markt kunnen blokkeren.

76. In 2001 heeft de Commissie geldboeten opgelegd in vier zaken op grond van artikel 82. In de
resterende zaken die zij onderzocht, aanvaardde zij de verbintenissen van de betrokken ondernemingen of
de wijzigingen aan de overeenkomsten die een einde aan het misbruik maakten. De onderzochte zaken
waren niet beperkt tot specifieke sectoren en hebben onder andere betrekking op de postsector en de
automobielindustrie.

Deutsche Post AG I (56)

77. Op 20 maart heeft de Commissie haar eerste beschikking op grond van artikel 82 in de postsector
gegeven. Zij kwam tot de conclusie dat de Duitse postexploitant, Deutsche Post AG, misbruik had
gemaakt van zijn machtspositie op de markt voor bedrijfspakketdiensten door trouwe klanten korting te
geven en afbraakprijzen vast te stellen. Deutsche Post kreeg een geldboete van 24 miljoen EUR. Zie
hoofdstuk I.C.2.2.

Deutsche Post AG II (57)

78. Een andere beschikking in de postsector, ook nu weer met betrekking tot Deutsche Post AG, werd
op 25 juli gegeven. Zie hoofdstuk I.C.2.2.

¥53∂ PB C 207 van 18.7.1996, blz. 4.
¥54∂ Zie artikel 229 van het EG-Verdrag en artikel 17 van Verordening nr. 17 van 1962.
¥55∂ Zaak C-359/01 P.
¥56∂ Zaak COMP/C1/35.141.
¥57∂ Zaak COMP/C1/36.915.
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Duales System Deutschland (DSD) (58)

79. Op 20 april heeft de Commissie besloten dat DSD, het bedrijf dat het handelsmerk „Groene
Punt” (Der Grüne Punkt) in het leven riep, misbruik maakte van zijn machtspositie op de markt voor het
organiseren van de inzameling en recycling van verkoopverpakkingen in Duitsland. DSD is in Duitsland
de enige onderneming met een complete dienstverlening op het gebied van het terugnemen van
verpakkingen en de recycling daarvan. De Commissie maakte bezwaar tegen een bepaling in de handels-
merkovereenkomst tussen DSD en zijn afnemers op grond waarvan afnemers vergoedingen moeten
betalen voor de hoeveelheid verpakkingen met het handelsmerk Groene Punt en niet voor de hoeveelheid
verpakkingen die DSD daadwerkelijk met het oog op recycling terugneemt. Deze bepaling vormde een
inbreuk op artikel 82 omdat daardoor consumenten moesten betalen voor niet-verleende diensten en de
markt voor concurrenten werd gesloten.

¥58∂ Zaak COMP/34.493; IP/01/584. 

Kader 3: Mededingingsbeleid in de verpakkingsafvalsector

Ter uitvoering van de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap stellen de lidstaten doelen
voor de terugwinning en recycling van verpakkingsafval, overeenkomstig het beginsel „de
vervuiler betaalt”. In de nationale wet- en regelgeving van elk land wordt het kader omschreven
waarbinnen de industrie moet opereren en op grond waarvan deze verschillende systemen opzet
voor de inzameling en recycling van verkoopverpakkingen. Bij de zogenaamde totaalsystemen,
zoals de systemen die de Commissie recent heeft geanalyseerd, is er sprake van contractuele
betrekkingen tussen de systeemexploitant en producenten/distributeurs van verpakte goederen, de
inzamelbedrijven en de waarborg/recyclingondernemingen.

In het algemeen probeert de Commissie in het belang van de consument te handelen. De
Commissie heeft zich ten doel gesteld ervoor te zorgen dat de nieuwe markten in deze sector
openstaan voor mededinging, waarbij een hoge mate van milieubescherming is gegarandeerd.
Tegelijkertijd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening gestreefd. De
Commissie heeft in 2001 verscheidene formele beschikkingen gegeven en administratieve
brieven verzonden (twee beschikkingen in de zaak Duales System Deutschland (1), één
beschikking in de zaak Eco Emballages (2), administratieve brieven in de zaken Pro Europe (3),
Returpack-PET (4), Returpack Aluminium (5) en Returglas (6)), waarin de elementaire mededin-
gingsbeginselen werden vastgelegd waaraan dergelijke systemen moeten voldoen. De betreffende
beginselen kunnen als volgt worden samengevat.

(1) Zaak COMP/D3/34.493, beschikking van 20 april 2001, PB L 166 van 26.6.2001, blz. 1; beschikking van
17 september 2001, PB L 319 van 4.12.2001, blz. 1.

(2) Zaak COMP/D3/34.950, beschikking van 15 juni 2001, PB L 233 van 31.8.2001, blz. 37.
(3) Zaak COMP/D3/38.051.
(4) Zaken COMP/D3/35.656 en COMP/D3/37.224.
(5) Zaak COMP/D3/35.658.
(6) Zaak COMP/D3/35.669.
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Michelin (59)

80. Op 20 juni heeft de Commissie besloten een geldboete van 19,76 miljoen EUR op te leggen aan
de Franse bandenfabrikant Michelin voor misbruik van zijn machtspositie op de Franse markt voor
banden waarvan het loopvlak is vernieuwd en vervangingsbanden voor zware voertuigen. Uit het
onderzoek van de Commissie bleek dat Michelin tussen 1990 en 1998 een ingewikkeld stelsel van
kortingen, bonussen en handelsovereenkomsten had gehanteerd, met als gevolg dat Michelin dealers aan

a) Keuzes voor bedrijven: De Commissie vindt dat bedrijven die verplicht zijn hun afval te laten
terugwinnen en recyclen, de keuze moeten hebben tussen meerdere systemen of andere
oplossingen. Zij moeten de vrijheid hebben niet te contracteren met het dominante systeem of
dat slechts voor een deel van hun verpakkingen te gebruiken. Gezien de zeer sterke
marktpositie van de reeds bestaande systemen is het voor de totstandkoming van mededinging
uiterst belangrijk dat alternatieve dienstverleners onbeperkt toegang tot de markt krijgen. Ook
moet zorg ervoor worden gedragen dat met betrekking tot de terugwinning van verpakkingen
nieuwe soorten activiteiten kunnen worden ontwikkeld en dat de obstakels voor zelfbeheer en
andere individuele oplossingen worden weggenomen. De Commissie accepteert derhalve
geen misbruik op de markt waardoor de machtspositie van de bestaande exploitant zou
worden geconsolideerd.

b) Geen ongerechtvaardigde exclusiviteitsregelingen: Wanneer de Commissie mededingingsbe-
perkingen voor de terugwinning van verpakkingsafval beoordeelt, kijkt zij vooral naar de
werkingssfeer en duur van de contracten. De Commissie staat in het algemeen kritisch
tegenover exclusieve regelingen die een solide en overtuigende economische rechtvaardiging
ontberen.

c) Onbeperkte toegang tot de inzamelingsinfrastructuur: Een van de kenmerken van de markt
voor de inzameling en sortering van verpakkingsafval bij huishoudens is dat een extra
infrastructuur naast de bestaande inzamelingsinfrastructuur in de praktijk vaak heel moeilijk
te verwezenlijken is. Het zou voor huishoudens lastig zijn voor hetzelfde materiaal
verschillende bakken voor verschillende inzamelingssystemen te gebruiken en dit zou vanuit
economisch oogpunt niet haalbaar zijn. De Commissie is derhalve van oordeel dat
mededinging in de praktijk vooronderstelt dat de inzamelbedrijven de betreffende voorzie-
ningen met elkaar delen.

d) Vrije verkoop van secundair materiaal: Ook de verkoop van secundair materiaal door de
inzamelbedrijven moet zo vrij mogelijk zijn, waarbij moet worden gewaarborgd dat de
materialen op de juiste manier worden herverwerkt. Ingezameld en gesorteerd verpakkings-
materiaal kan worden hergebruikt als secundaire grondstof voor diverse nieuwe producten.

De Commissie zal de hierboven geschetste beginselen ook op hangende en toekomstige zaken
toepassen. De consument zal rechtstreeks van de toepassing van deze beleidsbeginselen profiteren,
omdat de prijs die de consument uiteindelijk betaalt voor de producten die met het oog op
terugwinning zijn ingezameld, naar verwachting zal dalen wanneer op de relevante markten voor
de terugwinning van verpakkingsafval mededinging een feit wordt.

¥59∂ Zaak COMP/36.041; IP/01/873.
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zich bond waardoor concurrenten van Michelin kunstmatig van de markt werden geweerd. De zware straf
weerspiegelde de ernst en duur van de inbreuk, waarbij tevens rekening werd gehouden met een eerdere,
soortgelijke inbreuk door Michelin.

IMS Health (60)

81. Op 3 juli heeft de Commissie voorlopige maatregelen getroffen tegen IMS Health (Verenigde
Staten), de wereldleider op het gebied van de verzameling van gegevens met betrekking tot
farmaceutische verkopen en geneesmiddelen. Zij gelastte het bedrijf zijn structuur van 1 860-bouwstenen
in licentie te geven, die Duitsland opdeelt in 1 860 verkoopzones of „bouwstenen”. De Commissie was
van oordeel dat de weigering van IMS om voor het gebruik van de structuur, die, naar de mening van de
Commissie een standaard in de Duitse farmaceutische industrie is geworden, een licentie af te geven, op
het eerste gezicht misbruik van een machtspositie vormde. Door de weigering konden potentiële
nieuwkomers de markt voor farmaceutische verkoopgegevens niet betreden en zou er vermoedelijk grote
en onherstelbare schade worden berokkend aan de huidige concurrenten van IMS, te weten NDC Health
(Verenigde Staten) en AzyX Geopharma Services (België). Na hiertoe van IMS een verzoek ontvangen te
hebben, schortte de president van het Gerecht van eerste aanleg de uitvoering van de beschikking van de
Commissie op 26 oktober op in afwachting van een definitieve uitspraak in een nietigverklarings-
procedure (61). NDC Health stelde op 12 december hogere voorziening in tegen de beschikking van de
president van het Gerecht van eerste aanleg.

De Post/la Poste (België) (62)

82. Op 5 december heeft de Commissie besloten dat de Belgische postexploitant De Post/la Poste
misbruik had gemaakt van zijn machtspositie door een voorkeurstarief voor de algemene briefpostdienst
afhankelijk te stellen van de aanvaarding van een aanvullend contract met betrekking tot een nieuwe
postdienst op het gebied van bedrijfspost („B2B”, business-to-business), en een boete van 2,5 miljoen EUR
opgelegd. Zie hoofdstuk I.C.2.2.

2.2. Artikel 86, lid 1, in combinatie met artikel 82 — Overheidsbedrijven/bedrijven 
met bijzondere of uitsluitende rechten en een machtspositie

83. Krachtens artikel 86 zijn de mededingingsregels ook van toepassing op overheidsbedrijven en
bedrijven waaraan de lidstaten bijzondere of uitsluitende rechten hebben toegekend; de lidstaten mogen
met betrekking tot een dergelijk bedrijf geen enkele maatregel uitvaardigen of handhaven die in strijd is
met de mededingingsregels.

La Poste (Frankrijk) (63)

84. Op 23 oktober heeft de Commissie een beschikking gegeven ten aanzien van het toezicht op de
betrekkingen tussen het Franse bedrijf La Poste en ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het
gereedmaken van de post. De Commissie vond dat er sprake was van tegenstrijdige belangen in de
betrekkingen tussen La Poste en particuliere postvoorbereiders, omdat La Poste gezien zijn monopolie-

¥60∂ Zaak COMP/38.044 IMS Health/NDC, beschikking van 3.7.2001, PB L 59 van 28.2.2002.
¥61∂ Zaak T-184/01 R. De president was van oordeel dat het op grond van de huidige mededingingsregels niet ondubbelzinnig

vaststond dat IMS misbruik had gepleegd, dat het gevaar bestond dat IMS ernstige en onherstelbare schade zou lijden als
het bedrijf zijn concurrenten een licentie moest verlenen en dat na afweging van de belangen was gebleken dat de
beschikking het beste kon worden opgeschort.

¥62∂ Zaak COMP/C1/37.859, PB L 61 van 2.3.2002.
¥63∂ Zaak COMP/C1/37.133.
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positie zowel een concurrent als de onvermijdelijke partner van deze ondernemingen is. Volgens de
Commissie wordt La Poste er door deze tegenstrijdige belangen toe aangezet misbruik van zijn
machtspositie te maken. Omdat de Franse wetgeving onvoldoende mogelijkheden biedt voor effectief of
onafhankelijk toezicht om zo de tegenstrijdigheid tussen de belangen weg te nemen, was de Commissie
van oordeel dat de Franse staat had gehandeld in strijd met artikel 86, lid 1, gelezen in samenhang met
artikel 82, van het Verdrag.

C — Sectorale ontwikkelingen op mededingingsgebied

1. Energie: liberalisering van de elektriciteits- en gassector

85. Het jaar 2001 bracht belangrijke ontwikkelingen met zich mee voor de Europese energiesector
(elektriciteit en gas), die momenteel een liberaliseringsproces doormaakt. De herstructurering van de
Europese energiesector werd voortgezet. Energieverbruikers begonnen op grotere schaal van de
liberalisering te profiteren en velen maakten gebruik van de nieuwe mogelijkheid om van leverancier te
wisselen. Er kwamen voorstellen voor een nieuwe wetgeving om het liberaliseringsproces te versnellen.
En ten slotte werd er een aantal aanvullende maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat
liberalisering een economische realiteit wordt.

86. Het liberaliseringsproces eist van de marktdeelnemers dat zij zich aanpassen aan de nieuwe
economische realiteit. In de visie van de Commissie dwingt liberalisering energiebedrijven ertoe
efficiënter te worden (rationalisering) en de dienstverlening aan klanten te verbeteren. Tegelijkertijd
brengt ze nieuwe marktkansen met zich mee voor energiebedrijven. Ze kunnen het geografisch gebied
waarop ze hun activiteiten ontplooien, uitbreiden en multinationals worden. Bovendien kunnen ze
nieuwe productmarkten aanboren en meervoudige nutsbedrijven worden. Het jaar 2001 heeft laten zien
dat het herstructureringsproces van de Europese energiesector aan de gang is en leidt tot een groter aantal
fusieactiviteiten, waarbij voordelen door schaalvergroting en diversificatie de belangrijkste drijfveren
zijn. De meest in het oog springende voorbeelden in 2001 waren het overnamebeleid van EDF in Spanje,
Italië en het VK, evenals de verwerving van een meerderheidsbelang in het Duitse gasbedrijf Ruhrgas
door het Duitse elektriciteitsbedrijf EON. Voorzover de Commissie bevoegd is deze fusies aan te pakken
in het kader van de concentratieverordening (64), garandeert zij dat deze fusies niet leiden tot de
totstandkoming of versterking van een machtspositie op de energiemarkten.

87. Het uiteindelijke doel van het liberaliseringsbeleid — vanuit mededingingsoogpunt — is
consumenten een grotere keuze te bieden uit leveranciers, die op hun beurt onderling concurreren op
basis van prijzen en diensten. Consumenten profiteren reeds vandaag de dag van het liberaliseringsproces
— met name in de landen die hebben gekozen voor een openstelling van de markt die verder gaat dan de
minimumeisen van de Europese elektriciteits- en gasrichtlijnen. Zo zijn op communautair niveau de
elektriciteitsprijzen voor grote industriële gebruikers (exclusief BTW en energiebelastingen) gedaald
sinds het begin van het liberaliseringsbeleid, uiteraard met bepaalde verschillen tussen de lidstaten. Er
lijken ook aanwijzingen te zijn voor convergentie van de prijzen tussen de lidstaten (65). Wat de gassector
betreft ligt de situatie enigszins anders, wanneer men rekening houdt met het feit dat gas in belangrijke
mate wordt geïmporteerd krachtens langetermijncontracten en dat de prijzen op het vasteland van Europa

¥64∂ De verwerving van een meerderheidsdeelneming in Ruhrgas door EON is in behandeling genomen door het Duitse
Bundeskartellamt.

¥65∂ Commission Staff Working Paper: First report on the implementation of the internal electricity and gas market,
SEC(2001) 1957, 3.12.2001, blz. 23. 
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in het algemeen zijn gekoppeld aan de olieprijzen. De stijging van de olieprijzen heeft dan ook geleid tot
een stijging van de gasprijzen in het afgelopen jaar. Naar verwachting zullen echter op de middellange tot
lange termijn ook op het vasteland van Europa centra ontstaan voor de handel in gas, hetgeen zal
resulteren in meer liquiditeit en kortetermijnhandel. Hierdoor ontstaat een nieuwe referentieprijs voor
marktdeelnemers, die de koppeling met de olieprijs zou kunnen vervangen, zodat de prijsonderhan-
delingen worden vereenvoudigd.

1.1. Voorstel van de Commissie inzake de voltooiing van de Europese elektriciteits- en gasmarkten

88. Uit wetgevingsoogpunt bestond de belangrijkste ontwikkeling in 2001 uit het voorstel van de
Commissie voor een nieuwe richtlijn die oproept tot de voltooiing van de Europese markten voor
elektriciteit en gas (66). Dit voorstel, dat in maart 2001 is voorgelegd aan de Raad en het Europees
Parlement na een openbare hoorzitting van marktdeelnemers in het najaar van 2000, omvat kwantitatieve
en kwalitatieve elementen.

89. Wat de „kwantitatieve elementen” betreft, voorziet het voorstel in een openstelling van de markt
voor alle commerciële elektriciteitsgebruikers in 2003, voor alle commerciële gasgebruikers in 2004 en
voor alle andere gebruikers — waaronder particuliere huishoudens — in 2005. Bij de opstelling van het
voorstel heeft de Commissie rekening gehouden met het feit dat de tenuitvoerlegging van de bestaande
richtlijnen door de lidstaten heeft geleid tot verschillende niveaus op het gebied van de openstelling van
de markt. Bovendien heeft de Commissie in 2001 inbreukprocedures ingeleid tegen Frankrijk en
Duitsland wegens het niet of onvolledig omzetten van de gasrichtlijn, en tegen België wegens het
onvolledig omzetten van de elektriciteitsrichtlijn.

90. Helaas worden consumenten in landen die hebben gekozen voor een langzame openstelling van
de markt uit het oogpunt van concurrentie benadeeld ten opzichte van consumenten in landen die hebben
gekozen voor een snellere openstelling van de markt. Evenzo hebben de energiebedrijven in
laatstgenoemde landen te maken met concurrentie wat betreft hun volledige klantenbestand, terwijl
energiebedrijven in de eerstgenoemde landen nog steeds profiteren van een afgeschermd klantenbestand,
hetgeen leidt tot onrechtmatige concurrentievoordelen. Deze concurrentieverstoringen kunnen alleen
worden teruggedrongen of uitgeroeid als alle lidstaten het eens worden over eenzelfde niveau van
openstelling van de markt.

91. Wat de „kwalitatieve elementen” aangaat, voorziet het voorstel allereerst in de versterking van de
ontvlechtingsregels. Gezien het feit dat een groot aantal bedrijven in de elektriciteits- en gassector
verticaal is geïntegreerd, dat wil zeggen actief in transmissie en levering (naast elektriciteitsopwekking of
gasopslag), bestaat het risico dat de transmissieafdeling van een bedrijf een voorkeursbehandeling geeft
aan zijn aanverwante leveringsafdeling, ten nadele van derde partijen die om toegang voor derde partijen
verzoeken. Om deze kwestie aan te pakken stelde de Commissie in zijn richtlijn voor dat verticaal
geïntegreerde bedrijven een wettelijke ontvlechting van de respectievelijke bedrijfseenheden moeten
uitvoeren. Het voorstel voorziet ook in bepaalde begeleidende maatregelen die een ongepaste
uitwisseling van informatie tussen de ontvlochten bedrijfseenheden moeten voorkomen. Tot slot is
voorgesteld dat de versterkte ontvlechtingsregels ook worden uitgebreid naar grote distributiebedrijven.

92. Ten tweede stelt de Commissie voor de lidstaten ertoe te verplichten onafhankelijke regelgevende
instanties op nationaal niveau op te richten en een gereguleerde toegang voor derde partijen in te stellen
(in tegenstelling tot toegang voor derde partijen via onderhandelingen, wat een andere optie is onder de

¥66∂ COM(2001) 125 def. van 13.3.2001.
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bestaande richtlijnen). Gereguleerde toegang houdt in dat toegang wordt verleend op basis van tarieven
die zijn goedgekeurd door een overheidslichaam. Het voordeel van gereguleerde toegang is dat het in het
algemeen resulteert in lagere transactiekosten voor derde partijen en dat er toezicht wordt gehouden op
de tarieven — op een ex ante basis — door de nationale regelgevende instantie.

93. Het voorstel van de Commissie voor de voltooiing van de energiemarkten werd tijdens de Raad
van Stockholm van maart 2001 door een meerderheid van de lidstaten toegejuicht. Sommige lidstaten,
zoals Frankrijk, spraken echter hun zorg uit over de definitieve uiterste datum voor de volledige
openstelling van de markt. Andere lidstaten, zoals Duitsland, die hadden gekozen voor een toegang voor
derde partijen via onderhandelingen en tegen een nationale regelgevende instantie, maakten hun zorgen
kenbaar met betrekking tot de „kwalitatieve elementen”. Niettemin werd een begin gemaakt met de
onderhandelingen over de ontwerp-richtlijn in de werkgroepen van de Raad en is in het jaar 2001
aanzienlijke vooruitgang geboekt. De hoop bestaat dan ook dat de onderhandelingen in het jaar 2002
kunnen worden afgerond.

94. De Commissie herinnerde in juni 2001 de lidstaten aan hun verantwoordelijkheid ervoor te
zorgen dat het ongelijke niveau van openstelling van de markten zo snel mogelijk wordt rechtge-
trokken (67) en vestigde hun aandacht op het feit dat bedrijven niet onrechtmatig mogen profiteren van de
verschillende niveaus van openstelling van de markt. Tot slot kondigde de Commissie aan dat — als
lidstaten niet in staat of niet bereid zijn het voorstel van de Commissie voor de voltooiing van de
energiemarkt goed te keuren — zij eventueel gebruik zal maken van de instrumenten waarin artikel 86,
lid 3, van het EU-Verdrag voorziet. Dit artikel maakt het mogelijk om — onder bepaalde voorwaarden —
beschikkingen en richtlijnen van de Commissie voor de lidstaten goed te keuren, zonder dat daarvoor de
goedkeuring van de lidstaten nodig is.

95. Parallel aan de wetgevingsvoorstellen zijn werkzaamheden verricht door en gesprekken gevoerd
met groepen van internationale belanghebbende partijen (nationale overheden, regelgevende instanties,
consumenten, producenten). Deze groepen (het forum van Florence voor elektriciteit en het forum van
Madrid voor gas) zijn bijeengekomen op initiatief van en met actieve deelname van de Commissie. Zo
hebben gesprekken plaatsgevonden over bepaalde problemen inzake techniek en regelgeving, in een
poging harmonisatie te bereiken teneinde grensoverschrijdende uitwisselingen en de invoering op
Europees niveau van uniforme voorwaarden voor een onvervalste mededinging op zowel de gas- als
elektriciteitsmarkten te bevorderen.

1.2. Wisselwerking tussen het mededingingsbeleid en de regels van de interne markt

96. De handhaving van het mededingingsbeleid zorgt er met name voor dat de landsgrenzen die door
de elektriciteits- en gasrichtlijn zijn verwijderd, niet worden teruggeplaatst door het mededingingsbe-
perkende gedrag van marktdeelnemers. Drie basisvoorwaarden zijn nodig om een effectieve concurrentie
tot stand te brengen en te handhaven op zowel de gas- als de elektriciteitsmarkten: vrije levering, vrije
vraag, en vrije netwerktoegang. Vrij betekent hier uiteraard niet „gratis”, maar „vrij van kunstmatige
beperkingen”.

97. De volgende kenmerken zijn met name verantwoordelijk voor een ongunstig klimaat voor de
ontwikkeling van mededinging op de Europese gas- en elektriciteitsmarkten: allereerst het feit dat de
netwerken natuurlijke monopoliën zijn en blijven. De Commissie probeert effectieve netwerktoegang
voor derde partijen te bevorderen onder omstandigheden waarin geen sprake is van discriminatie of

¥67∂ Persbericht IP/01/872, 20.6.2001.
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misbruik. In de elektriciteitssector wordt met name aandacht besteed aan toegang tot aan congestie
onderhevige koppelleidingen tussen verschillende lidstaten, hetgeen belangrijke infrastructuren zijn in de
grensoverschrijdende handel. Toegang tot deze koppelleidingen speelt tegelijkertijd een sleutelrol in een
aantal landen met een monopolistische leveringsstructuur, waar daadwerkelijke concurrentie derhalve
alleen kan worden geïntroduceerd door middel van invoer. De Commissie heeft bemiddeld bij het
ontwerp van een systeem voor de toewijzing van transmissiecapaciteit voor de elektriciteitskoppelleiding
tussen het VK en Frankrijk, en houdt zich momenteel bezig met het onderzoek naar en de controle op de
situatie aan andere grenzen, zoals die van de elektriciteitskoppelleidingen tussen Spanje en Frankrijk, en
de koppelleidingen naar Nederland. Daarnaast heeft zij zich bezig gehouden met de aanleg en het gebruik
van een nieuwe koppelleiding tussen Noorwegen en Duitsland (68). Toegang tot het netwerk is ook een
belangrijke kwestie voor de gassector. In het jaar 2001 heeft de Commissie een zaak behandeld die
verband hield met de gezamenlijke weigering van gasbedrijven van het Europese vasteland om een
Noorse gasproducent toegang te verlenen tot hun pijpleidingen. Zij bracht de zaak tot een vergelijk met
een van de betrokken Europese bedrijven, nadat deze laatste verbintenissen had voorgesteld die de
toegang voor derde partijen effectiever zouden moeten maken (69).

98. Ten tweede is en blijft verticale afsluiting een algemeen kenmerk van de energiebranche, met
name in de gasmarkt, als gevolg van het bestaan van een stevig gegrondveste verticale distributieketen,
waarin alle bedrijven een nauwkeurig gedefinieerde functie en plaats hebben.

99. Ten derde werken producenten in deze markten van oudsher samen op het gebied van de
commercialisering, en doen ze dat vandaag de dag nog steeds, hetgeen tot een minder levendige
concurrentie aan de aanbodzijde leidt. Een praktijkvoorbeeld hiervan leveren de Ierse (Corrib) (70) en
Noorse gassector (GFU) (71), of de Franse elektriciteitssector (EDF/CNR), maar ook in andere landen
bestaan soortgelijke overeenkomsten.

100. Enkele andere mededingingsbeperkende factoren (horizontale afsluiting, gebruiksrestricties) zijn
voornamelijk kenmerkend voor de gasmarkten.

1.3. Het staatssteunbeleid van de Commissie in de energiesector

101. In 2001 is in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende aspecten.

— Analyse van gevallen van „gestrande kosten” (methodologie en besluiten). Zie hoofdstuk III.A.4.

— Beoordeling van een toenemend aantal regelingen voor de bevordering van hernieuwbare energie.
Zie hoofdstuk III.C.1.3.

— De Commissie heeft onder meer regelingen geanalyseerd die gebaseerd zijn op het verlenen van
exploitatiesteun, zoals de prime d’encouragement écologique in Luxemburg, regelingen voor
groencertificatenmarkten, zoals de nieuwe regionale elektriciteitswetten in Belgische regio’s, alsook
complexere regelingen, waaronder een combinatie van verscheidene stimuleringsmethoden, zoals
het Britse systeem van renewable obligations.

¥68∂ Zie ook de bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad betreffende zaak
COMP/E3/37.921 Viking Cable, PB C 247 van 5.9.2001, blz. 11; ondertussen hebben de aanmeldende partijen besloten
het Viking Cable-project stop te zetten.

¥69∂ Persbericht IP/01/1641 — De Commissie treft een regeling met Thyssengas in de Marathonzaak.
¥70∂ Persbericht IP/01/578 — Enterprise Oil, Statoil and Marathon to market Irish Corrib gas separately.
¥71∂ Persbericht IP/01/830 — Commission objects to GFU joint gas sales in Norway.
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— De beoordeling van staatssteun die is gericht op het veiligstellen van een continuïteit van de elektri-
citeitsvoorziening. Volgens Richtlijn 96/92/EG (72) mogen lidstaten voorrang verlenen aan fossiele
brandstofenergiebronnen uit eigen land, voorzover zij daarbij niet een vaste drempel overschrijden
vastgesteld op basis van hun jaarlijks energieverbruik, zodat zij er zeker van zijn dat ze aan een
bepaald niveau van continuïteit in de voorziening beantwoorden.

1.4. Andere ontwikkelingen in de energiesector: motorbrandstoffen

102. Een van de conclusies van de ontmoeting van de Commissie en de nationale mededingingsauto-
riteiten op 29 september 2000, die was gericht op het bespreken van het mededingingsbeleid in de sector
motorbrandstoffen (73), was dat nieuwkomers en onafhankelijke bedrijven van wezenlijk belang zijn om
de concurrentiedruk op de Europese brandstoffenmarkten te handhaven en/of te vergroten. In 2001 heeft
het directoraat-generaal Concurrentie een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiesituatie
van onafhankelijke, niet-geïntegreerde exploitanten in de motorbrandstoffensector.

103. De onafhankelijke bedrijven hebben een aantal factoren vastgesteld die hun situatie soms
bemoeilijken. Deze factoren zijn gekoppeld aan het gedrag van verticaal geïntegreerde bedrijven
evenals aan bepaalde administratieve belemmeringen. De onafhankelijke bedrijven beweerden dat
sommige van hun problemen zijn te wijten aan het gedrag van bepaalde verticaal geïntegreerde
bedrijven, zoals het toepassen van afbraakprijzen, prijsdiscriminatie, weigeren te leveren, het niet bereid
zijn toegang te verlenen tot logistieke faciliteiten en de langetermijncontracten voor exclusieve levering
tussen geïntegreerde motorbrandstoffenbedrijven en benzinestations. Hoewel dit type gedrag onder de
werkingssfeer van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag zou vallen als aan de criteria voor
toepassing van deze bepalingen zou zijn voldaan, leverde het onderzoek geen afdoend bewijs voor een
inbreuk op de communautaire mededingingsregels. Tot slot noemden de onafhankelijke bedrijven een
aantal administratieve belemmeringen die aanzienlijke problemen voor hen opleveren. Tot de overheids-
belemmeringen waarover het meest geklaagd wordt, behoren de nationale wetten die uitvoering geven
aan Richtlijn nr. 98/93/EEG op het gebied van reservevoorraden, bepaalde regels van het belastingrecht,
milieueisen, maatregelen ter bevordering van de doorzichtigheid van de prijzen en de methoden voor de
toewijzing van verkooppunten. Uit het onderzoek bleek dat de situatie van de onafhankelijke bedrijven
per onderzochte lidstaat aanzienlijk verschilt. De resultaten van het onderzoek werden tijdens een
tweede bijeenkomst van de Commissie en nationale mededingingsautoriteiten, op 16 november 2001,
gepresenteerd en besproken.

2. Postdiensten

104. De postsector is momenteel volop in ontwikkeling, met name met het oog op een verdere
openstelling van de markt en de omschakeling die op gang wordt gebracht door de e-economie. De
Commissie heeft verscheidene belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot deze sector, teneinde
een hernieuwde monopolisering van geliberaliseerde markten door gevestigde exploitanten te
voorkomen.

¥72∂ Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels
voor de interne markt voor elektriciteit, PB L 27 van 30.1.1997, blz. 20.

¥73∂ Zie het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000, punten 119-221. Zie ook persberichten MEMO/00/55,
20.9.2000, IP/00/1090, 29.9.2000 en IP/00/1391, 30.11.2000.
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2.1. Voorstel van de Commissie voor verdere openstelling van de markt

105. Op 15 oktober 2001 heeft de Raad een gemeenschappelijk standpunt van de lidstaten
goedgekeurd over een tekst tot wijziging van de bestaande postrichtlijn.

106. De belangrijkste wijzigingen die de door de Raad goedgekeurde tekst introduceert, luiden als
volgt.

— Een verdere openstelling van de markt met een voortschrijdende beperking van het voorbehouden
gebied met ingang van 1 januari 2003 en van 1 januari 2006 (74).

— De mogelijkheid, door middel van een voorstel van de Commissie dat nog moet worden goedgekeurd
door het Europees Parlement en de Raad, van de voltooiing van de interne postmarkt in 2009 (75).

— De liberalisering van uitgaand grensoverschrijdend postverkeer, behalve voor de lidstaten waar dit
deel moet uitmaken van de voorbehouden diensten om de levering van de universele dienst te
waarborgen.

— Het verbod op kruissubsidiëring van universele diensten buiten het voorbehouden gebied met
inkomsten uit diensten die deel uitmaken van het voorbehouden gebied, tenzij het volstrekt noodza-
kelijk is om aan specifieke universeledienstverplichtingen te voldoen die met betrekking tot het door
mededinging gekenmerkte gebied zijn opgelegd.

— De toepassing van de beginselen van transparantie en non-discriminatie wanneer leveranciers van
universele diensten speciale tarieven hanteren.

107. De door de Raad goedgekeurde tekst omvat geen definitie van „speciale diensten” (76).
Hoewel de gewijzigde tekst tot gevolg heeft dat de postmarkt in mindere mate zal worden
opengesteld dan de Commissie aanvankelijk voor ogen had, kan zij toch worden beschouwd als een
belangrijke stap in de richting van een interne postmarkt. De tekst moet nog door het Europees
Parlement worden goedgekeurd.

¥74∂ Met name zal, met ingang van 2003, het niet-voorbehouden gebied brieven omvatten met een gewicht van meer dan
100 gram; deze gewichtslimiet is niet van toepassing als de prijs gelijk is aan of hoger is dan driemaal het openbare
tarief van brievenpost in de laagste gewichtsklasse van de snelste categorie. Vanaf 2006 omvat het niet-voorbehouden
gebied brieven met een gewicht van meer dan 50 gram; deze gewichtslimiet is niet van toepassing als de prijs gelijk
is aan of hoger is dan driemaal het openbare tarief voor brievenpost in de laagste gewichtsklasse van de snelste
categorie.

¥75∂ In 2006 zal de Commissie een onderzoek afronden waarin zij voor iedere lidstaat het effect beoordeelt van de voltooiing
van de interne postmarkt in 2009 op universele diensten. Op basis van dit onderzoek zal de Commissie een verslag
indienen bij het Europees Parlement en de Raad dat vergezeld zal gaan van een voorstel dat, indien van toepassing, de
datum van 2009 voor de volledige voltooiing van de interne postmarkt, bevestigt, of bepaalt welke andere stap in het licht
van de onderzoeksresultaten moet worden gezet.

¥76∂ Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie omvatte wel een definitie van speciale diensten. Hoewel de meeste
nationale delegaties het erover eens waren dat het begrip „speciale diensten” in de nieuwe richtlijn moest worden
gedefinieerd, is men er in de Raad niet in geslaagd tot overeenstemming te komen omtrent de inhoud van die
definitie. 
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2.2. Zaken

Deutsche Post AG I (77)

108. Op 20 maart heeft de Commissie haar onderzoek inzake Deutsche Post AG (DPAG) afgerond en
een beschikking goedgekeurd met de conclusie dat DPAG misbruik heeft gemaakt van haar
machtspositie door het toekennen van zogeheten „getrouwheidskortingen” en door het hanteren van een
op uitsluiting van concurrenten gericht prijsbeleid op de markt voor het vervoer van pakketten tussen
zakelijke klanten. DPAG kreeg een boete van 24 miljoen EUR vanwege de marktafscherming die
voortvloeide uit zijn al lang bestaande systeem van getrouwheidskortingen. Er werd geen boete opgelegd
voor het op uitsluiting van concurrenten gerichte prijsbeleid, vanwege het feit dat de economische
begrippen op het gebied van kosten die worden gebruikt om uitsluiting van concurrenten te definiëren,
indertijd nog onvoldoende ontwikkeld waren. Het betreft hier de eerste formele beschikking van de
Commissie op het gebied van misbruik van de machtspositie in de postsector.

109. Op grond van een klacht van United Parcel Service in 1994, waarin werd aangevoerd dat DPAG
inkomsten uit het briefmonopolie gebruikte om niet-kostendekkende verkopen op het gebied van de
commerciële pakketdiensten te financieren, heeft de Commissie in haar beschikking uiteengezet dat
diensten die door de begunstigde van een monopolie in een open concurrentiesituatie worden geleverd,
ten minste de aanvullende of marginale kosten moeten dekken voor het uitbreiden van diens activiteiten
naar de aan concurrentie onderhevige sector. Iedere kostendekking onder dit niveau moet worden
beschouwd als een op uitsluiting van concurrenten gericht beleid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat
DPAG, gedurende een periode van vijf jaar, heeft nagelaten de marginale kosten van de diensten voor
postorderbedrijven te dekken.

110. Bovendien heeft DPAG een zelfstandige onderneming („Newco”) opgericht om zakelijke
pakketdiensten te leveren, die het vrij staat om de voor haar diensten benodigde „goederen of diensten”
ofwel van DPAG (tegen marktprijzen) of van derde partijen te betrekken, of om deze „goederen of
diensten” zelf te produceren. Voorts is DPAG de verplichting aangegaan om alle „goederen en diensten”
die DPAG aan Newco levert, tegen dezelfde prijzen en onder dezelfde voorwaarden aan concurrenten van
Newco te leveren.

Deutsche Post AG II (78)

111. Op 25 juli heeft de Commissie, na een klacht van UK Post Office (de posterijen van het Verenigd
Koninkrijk), vastgesteld dat Deutsche Post AG (79) („DPAG”) zijn machtspositie op de Duitse
brievenmarkt heeft misbruikt door onderschepping, vertraging en overtarifering van gewone, inkomende
grensoverschrijdende post die het bedrijf ten onrechte classificeerde als omgeleide binnenlandse post
(zogeheten A-B-A-remail). De Commissie heeft ook vastgesteld dat het door DPAG gepleegde misbruik
de oplegging van een geldboete rechtvaardigde, die, vanwege de rechtsonzekerheid die heerste ten tijde
van de inbreuk, het „symbolische” bedrag van 1 000 EUR omvatte.

112. De Commissie kwam tot de conclusie dat DPAG op vier manieren misbruik heeft gemaakt van
zijn machtspositie op de Duitse markt voor het bestellen van internationale post — waarmee inbreuk
werd gemaakt op artikel 82 van het EG-Verdrag: i) het maken van onderscheid tussen verschillende
klanten, ii) het weigeren zijn besteldienst te verlenen, iii) het in rekening brengen van een buitensporige

¥77∂ Zaak COMP/35.141, PB L 125 van 5.5.2001.
¥78∂ Zaak COMP/36.915, PB L 331 van 15.12.2001.
¥79∂ Persbericht IP/01/1068, 25.7.2001.
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prijs voor de geboden dienst en iv) het beperken van de ontwikkeling van de Duitse markt voor de
bezorging van internationale post en van de markt van het Verenigd Koninkrijk voor internationale post
met bestemming Duitsland. Tijdens de procedure verbond DPAG zich ertoe om niet langer internationale
post van het type waarvan in deze zaak sprake is, te onderscheppen, overtariferen of vertragen.

De Post/la Poste (België)  (80)

113. Op 5 december besloot de Commissie dat de Belgische postexploitant De Post/la Poste zijn
machtspositie heeft misbruikt door een voorkeurstarief voor de algemene brievenpostdienst afhankelijk
te stellen van het aanvaarden van een bijkomend contract betreffende een nieuwe business-to-business-
postdienst („B2B”). Deze nieuwe dienst concurreert met de „documentenuitwisselingsdienst” voor
zakelijke post die in België wordt geleverd door Hays, een particuliere onderneming die gevestigd is in
het Verenigd Koninkrijk. Aangezien De Post de financiele middelen van het monopolie dat dit bedrijf op
het gebied van algemene brievenpost heeft, gebruikte om haar machtspositie op de afzonderlijke markt
voor B2B-diensten te versterken, heeft de Commissie een geldboete opgelegd van 2,5 miljoen EUR.

114. In april 2000 diende Hays plc. („Hays”), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde particuliere
postexploitant, een klacht in bij de Commissie volgens welke De Post probeerde het documentenuitwis-
selingsnetwerk van Hays, dat al sinds 1982 in België actief was, te elimineren. Hays was niet in staat te
concurreren tegen de tariefverlaging die La Poste in het monopoliegebied bood en verloor als gevolg
daarvan het merendeel van haar traditionele klanten in België, voornamelijk verzekeringsmaat-
schappijen.

3. Telecommunicatie

3.1. Richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van de marktmacht

115. In vervolg op een gezamenlijk initiatief van de commissarissen Mario Monti en Erkki Liikanen,
heeft de Commissie op 25 maart haar goedkeuring verleend aan de „Richtsnoeren voor de marktanalyse
en de berekening van de marktmacht” (81) ten behoeve van de formele goedkeuring van het voorstel voor
een richtlijn betreffende een nieuw regelgevingskader voor telecommunicatienetwerken en -diensten. De
richtsnoeren zouden de Raad en het Europees Parlement moeten helpen bij de goedkeuring van de
nieuwe definitie van marktmacht zoals voorgesteld in de kaderrichtlijn (artikel 13).

116. De richtsnoeren zijn gebaseerd op de jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en het Hof
van Justitie op mededingingsgebied en op de eigen besluiten van de Commissie inzake de definitie van de
relevante markt en de toepassing van het begrip individuele en collectieve machtspositie, met name wat
betreft de telecommunicatiemarkten.

117. Het ontwerp is eerst, op 29 maart, in Brussel besproken met de nationale regelgevende
autoriteiten en de nationale mededingingsautoriteiten. In het kader van een door de Commissie in gang
gezette openbare raadpleging, hebben ook de betrokken exploitanten de gelegenheid gekregen hun
standpunten kenbaar te maken tijdens een openbare bijeenkomst te Brussel op 18 juni. Bij deze twee
gelegenheden kwam naar voren dat de autoriteiten en de betrokken exploitanten het grosso modo eens
zijn met de aanpak van de Commissie.

¥80∂ Zaak COMP/37.859; persbericht IP/01/1738, 5.12.2001; PB L 61 van 2.3.2002.
¥81∂ COM(2001) 175 def. van 28.3.2001.
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118. De definitieve versie van de richtsnoeren zal door de Commissie worden goedgekeurd wanneer
de nieuwe kaderrichtlijn door het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld.

3.2. Goedkeuring van het zevende verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijnen

119. Op 28 november heeft de Commissie haar zevende verslag goedgekeurd waarin de balans wordt
opgemaakt van de uitvoering door de EU-lidstaten van de huidige regelgeving op het gebied van
telecommunicatie. De belangrijkste conclusie van het verslag is dat de sector telecomdiensten
veerkrachtig is en dat de nationale regelgevende autoriteiten vorderingen blijven maken op het gebied
van liberalisering. De concurrentie tussen de exploitanten brengt over de hele linie prijsverlagingen met
zich mee. De langeafstandsgesprekken van gevestigde exploitanten zijn sinds het afgelopen jaar 11 % in
prijs gedaald en drieminutengesprekken in Europa zijn sinds 1998 45 % in prijs gedaald en sinds het
afgelopen jaar 14 %, terwijl de prijs van tienminutengesprekken sinds 1998 met 47 % is gedaald. Het
gemiddelde aantal huishoudens in de EU dat in juni 2001 op Internet was aangesloten, lag rond de 36 %.
Anderzijds blijft er een aantal knelpunten in de regelgeving bestaan, die snel moeten worden
weggenomen om een verdere groei op de telecommunicatiemarkten te garanderen. De belangrijkste
kwesties zijn de ontbundelde toegang tot het aansluitnet, lange levertijden en de afwezigheid van een
kostenaanduiding voor huurlijnen (met name bij snelheden die vereist zijn voor de verspreiding van
breedbandtoegang en elektronische handel), aanhoudende distorsies van de tarieven en uitholling van de
marges (price squeezes) in bepaalde gevallen en tot slot het volledig functioneren van carrierkeuze en -
voorkeuze.

3.3. Toezicht op de tenuitvoerlegging van de richtlijnen

120. De Commissie is de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de liberaliseringsrichtlijnen in de
lidstaten blijven volgen, evenals de totstandbrenging van het regelgevingskader in Griekenland, in
aansluiting op de volledige liberalisering van de markten, die op 1 januari een feit is geworden.

121. Ondanks het feit dat de lidstaten aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, liepen er aan het eind
van het jaar nog 21 inbreukprocedures tegen de lidstaten die de liberaliseringsrichtlijnen uit hoofde van
artikel 86, lid 3, van het EU-Verdrag niet correct hadden omgezet of die geen omzettingsmaatregelen
hadden bekendgemaakt. De Commissie heeft met name de procedure tegen Luxemburg voortgezet in
verband met de toekenning van doorgifterechten, die is geresulteerd in een aanhangigmaking bij het Hof
van Justitie in februari. Luxemburg wordt ten laste gelegd geen duidelijke regels te hebben opgesteld om
de niet-discriminerende behandeling van exploitanten op het gebied van doorgifterechten te waarborgen.

122. Op 16 oktober heeft het Hof van Justitie de Commissie in het gelijk gesteld in de procedures die
zij had ingeleid tegen Portugal en Griekenland. In zijn arrest betreffende Portugal heeft het Hof van
Justitie bevestigd dat de „call back”-diensten niet onder de spraaktelefonie vielen in de zin van Richtlijn
90/388/EEG en dat de Portugese overheid deze diensten dus ten onrechte had voorbehouden aan de
gevestigde exploitant tot aan de liberalisering van de telecommunicatiediensten (82). In zijn arrest
betreffende Griekenland (83) heeft het Hof verklaard dat volgens de bovengenoemde richtlijn de toegang
tot de mobieletelecommunicatiemarkt slechts kan worden beperkt bij afwezigheid van frequenties.
Wanneer de toegang is gebonden aan het verkrijgen van een vergunning, moet de lidstaat erop toezien dat
de procedures voor het verkrijgen van een vergunning transparant zijn en openbaar zijn gemaakt en dat ze
zijn ingesteld op basis van objectieve criteria en op een niet-discriminerende wijze.

¥82∂ Zaak C-429/99.
¥83∂ Gevoegde zaken C-396/99 en C-397/99.
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123. Op 6 december heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een arrest (84) inzake een geschil
tussen de Commissie en Frankrijk over het financieringsmechanisme van de universele dienst dat in 1997
in deze lidstaat is ingevoerd. Dit geschil was in april 2000 door de Commissie bij het Hof aanhangig
gemaakt. Het Hof heeft de Commissie volledig in het gelijk gesteld en geoordeeld dat het Franse
mechanisme de door de richtlijnen verplichte beginselen van evenredigheid, objectiviteit en transparantie
niet in acht nam, en dat Frankrijk evenmin zijn verplichtingen ten aanzien van het in evenwicht brengen
van de tarieven is nagekomen.

124. Eveneens met betrekking tot de balancering van de abonnementstarieven, zoals dat is
voorgeschreven in Richtlijn 96/19/EG, heeft de Commissie de ingeleide inbreukprocedure tegen Spanje
voortgezet, in die zin dat zij deze lidstaat in juli een aanvullend met redenen omkleed advies heeft doen
toekomen. In dit met redenen omkleed advies wordt met name de nadruk gelegd op het onsamen-
hangende karakter van de tarieven voor ontbundelde toegang tot het aansluitnet, die in december 2000
zijn vastgesteld, en het price cap-systeem dat in mei 2001 is gewijzigd, en dat het risico van uitholling
van de marges van de tarieven tot in 2003 laat voortbestaan, waarmee de resultaten van de ontbundeling
in gevaar worden gebracht. Op 21 december heeft de Commissie de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof
van Justitie (85).

3.4. Bedrijfstakonderzoek betreffende de ontbundeling van het aansluitnet

125. In juli 2000 heeft de Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening ingediend inzake
ontbundelde toegang tot het aansluitnet, die prompt werd goedgekeurd (86) door het Parlement en de Raad
en op 2 januari in werking trad (87). Tegelijkertijd startte directoraat-generaal Concurrentie met de eerste
fase van een bedrijfstakonderzoek inzake het aansluitnet en gingen er brieven uit naar gevestigde exploitanten
om de toegang tot het aansluitnet en de ontwikkeling van breedbanddiensten over de aansluitnetten van de
gevestigde exploitanten te onderzoeken. Breedbandtelecommunicatiediensten gebruiken dezelfde eindgebrui-
kerslijnen om grotere hoeveelheden informatie door te sluizen met nieuwe technieken en maken hogesnel-
heidstoegang tot Internet mogelijk.

126. Dit onderzoek kende in 2001 een vervolg met vragenlijsten die in juli naar nieuwkomers op de
markt zijn gezonden. Het doel van deze tweede fase van het onderzoek is om de mededingingssituatie op
het aansluitnet zes maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening te beoordelen, evenals
mogelijk misbruik van machtsposities door gevestigde exploitanten waarmee inbreuk werd gemaakt op
artikel 82 van het EG-Verdrag. Deze tweede fase zou de Commissie in staat moeten stellen reeds
begin  2002 te beschikken over een uitvoerige beoordeling van de situatie met betrekking tot de
ontbundeling van het aansluitnet in de vijftien lidstaten en van de problemen waarop nieuwkomers op de
markt stuiten bij het verkrijgen van toegang tegen eerlijke en concurrerende voorwaarden.

¥84∂ Zaak C-146/00.
¥85∂ Zaak C-500/01.
¥86∂ Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000, PB L 336 van

30.12.2000.
¥87∂ „Ontbundeling” van het aansluitnet (of „last mile”, dat wil zeggen het fysieke circuit tussen het pand van de klant en de

lokale centrale van de exploitant van de telecommunicatiediensten) komt neer op het verlenen van toegang via het lokale
netwerk van de gevestigde exploitant aan alternatieve carriers om concurrentie te introduceren binnen dit segment van de
telecomnetwerken, dat hoofdzakelijk in handen is van gevestigde monopolies. Het is normaal gesproken onmogelijk deze
netwerken landelijk te kopieren. 
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3.5. Bedrijfstakonderzoek naar huurlijnen

127. De eerste fase van het onderzoek naar huurlijnen bestond uit het verzamelen en analyseren van
vergelijkende marktgegevens voor alle lidstaten. In september 2000 presenteerde de Commissie de eerste
resultaten van het onderzoek tijdens een openbare hoorzitting in Brussel. Er waren een aantal bezwaren
uit mededingingsoogpunt vastgesteld en de Commissie besloot die met een duidelijk communautaire
dimensie en grensoverschrijdend karakter aan te pakken en om de behandeling van de resterende
bezwaren over te laten aan de nationale autoriteiten.

128. In november 2000 heeft de Commissie vijf zaken ex officio ingeleid (88) om de concurrerende
levering van internationale huurlijnen in vijf lidstaten te onderzoeken: België, Griekenland, Italië,
Portugal en Spanje. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de nationale mededin-
gingsautoriteiten en de nationale onafhankelijke regulerende instanties op telecomgebied in deze
lidstaten.

129. Aangezien de eerste resultaten van het bedrijfstakonderzoek een vergelijkend karakter hadden en
niet actueel waren, heeft de Commissie in 2001 formele informatieverzoeken doen toekomen aan de
nationale autoriteiten in die vijf lidstaten en heeft zij met deze autoriteiten tijdens bilaterale
bijeenkomsten over de relevante landspecifieke factoren gesproken. De voortdurende samenwerking met
de nationale autoriteiten komt in grote lijnen neer op een grondig onderzoek van het mededingingsgedrag
van de nationale gevestigde exploitanten met betrekking tot de levering van huurlijnen. In dit stadium
onderzoekt de Commissie beweringen dat de prijzen van huurlijnen van de vijf betrokken gevestigde
exploitanten zijn verlaagd, en neemt zij andere relevante factoren in aanmerking, zoals het niveau, de
redelijkheid en transparantie van kortingen, overeenkomsten over het niveau van de dienstverlening en
parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening.

3.6. Bedrijfstakonderzoek naar roaming

130. Het bedrijfstakonderzoek is in januari 2000 gestart met als doel een onderzoek in te stellen naar
het probleem van prijzen voor roaming, die niet-transparant zijn voor gebruikers, niet-flexibel zijn en niet
in verhouding staan tot de transmissiekosten. Hiertoe is vergelijkende informatie ingewonnen over
prijzen en kostenniveaus voor alle GSM-exploitanten in de EU (89). Er is geconstateerd dat zowel de
groot- als de kleinhandelsmarkt overwegend nationaal blijven. Uit het onderzoek bleek dat op de meeste
nationale groothandelsmarkten voor roaming het concentratiepercentage van de twee gevestigde
exploitanten meer dan 90 % bedroeg en dat het in het bijzonder op de groothandelsmarkt in de hele EU
ontbreekt aan concurrentiedruk.

131. In het kader van de follow-up van het bedrijfstakonderzoek zijn inspecteurs van de Commissie en
functionarissen van de nationale mededingingsautoriteiten op 11 juli gelijktijdig begonnen met onaange-
kondigde inspecties op locatie bij negen Europese exploitanten van mobiele netwerken die gevestigd zijn
in het VK en Duitsland (90). De verzamelde gegevens worden momenteel geanalyseerd om te bepalen of er
voldoende bewijzen zijn ter ondersteuning van een formele vaststelling van inbreuk op de antitrust-
wetgeving. Daarnaast vindt samenwerking plaats met nationale mededingings- en telecommunicatieauto-
riteiten om concurrentiebevorderende activiteiten op nationaal niveau te stimuleren.

¥88∂ Zaken COMP/38.001 Leased lines Spain, COMP/38.002 Leased lines Portugal, COMP/38.003 Leased lines Italy,
COMP/38.004 Leased lines Greece en COMP/38.005 Leased lines Belgium.

¥89∂ Er is sprake van roaming wanneer een gebruiker van een mobiele telefoon telefoneert en daarbij een ander netwerk
bezoekt dan zijn thuisnetwerk.

¥90∂ Persbericht MEMO/01/262, 11.7.2001.
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3.7. Individuele gevallen waarop de artikelen 81 en 82 van toepassing zijn

3.7.1. Identrus

132. Op 31 juli heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan overeenkomsten tussen een aantal
grote Europese en niet-Europese banken die een wereldwijd netwerk („Identrus”) tot stand brengen voor
het authenticeren van elektronische handtekeningen en andere aspecten van elektronische
handelstransacties (91). De Commissie kwam tot de conclusie dat het Identrus-systeem niet zal leiden tot
enige merkbare beperking van de mededinging. Het brengt met name geen risico van uitsluiting met zich
mee, het zal druk van concurrerende systemen ondervinden, en deelnemers staat het vrij zich aan te
sluiten bij andere soortgelijke systemen. Uit de goedkeuringsbeschikking van de Commissie blijkt
hoeveel belang zij hecht aan de ontwikkeling van concurrerende, met elektronische handel verwante
markten.

3.7.2. Intelsat

133. Op 1 juni heeft de Commissie een negatieve verklaring aan Intelsat doen toekomen voor zijn
herstructurering van een intergouvernementele organisatie naar een commercieel bedrijf. Intelsat was
opgezet als een overheidscollectief dat wereldwijd satellietcommunicatie moest bieden in een tijd waarin
nog geen sprake was van liberalisering van de telecommunicatie. Naarmate de telecommunicatiemarkten
zich verder ontwikkelden en andere satellietexploitanten de markt betraden, werd de opzet van Intelsat,
zowel in commercieel opzicht als qua concurrentievermogen, minder geschikt. Uit het onderzoek en de
analyse van de Commissie bleek dat de herstructurering geen merkbare beperking van de mededinging
veroorzaakte, met daarbij de vermelding dat Intelsat binnen twee jaar na de privatisering een beursin-
troductie zou uitvoeren. Deze conclusie kwam overeen met de conclusies in voorgaande zaken waarbij
andere intergouvernementele satellietorganisaties betrokken waren, namelijk de maritieme satellietorga-
nisatie Inmarsat (92) en de Europese satellietorganisatie Eutelsat (93).

3.7.3. Wanadoo

134. Op 19 december deed de Commissie een mededeling van punten van bezwaar toekomen aan
Wanadoo Interactive, een dochteronderneming van France Télécom die verantwoordelijk is voor het
verlenen van toegang tot Internet (94). Op dit moment is de Commissie van mening dat deze onderneming
haar diensten op het gebied van zeer snelle toegang tot Internet via de ADSL-technologie levert tegen een
prijs die onder de marginale kosten ligt (en ook onder de variabele kosten), wat misbruik van een
machtspositie kan inhouden. Dit mogelijke misbruik heeft in heel 2001 plaatsgevonden, een periode die
beslissend was voor de start van breedbanddiensten voor particulieren in Frankrijk, en heeft daardoor de
concurrenten van Wanadoo benadeeld.

4. Vervoer

4.1. Luchtvervoer

135. De Commissie heeft in 2001 een aantal luchtvaartallianties onderzocht. In het algemeen is de
Commissie van mening dat luchtvaartallianties voordelen met zich kunnen brengen voor passagiers,

¥91∂ Zaak COMP/37.462, PB L 249 van 19.9.2001.
¥92∂ Persbericht IP/98/923, 22.10.1998.
¥93∂ Persbericht IP/00/1360, 27.11.2000.
¥94∂ Persbericht IP/01/1899, 21.12.2001.
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doordat netwerken worden uitgebreid en de efficiëntie toeneemt. Allianties kunnen echter ook de
mededinging op individuele routes beperken, waardoor er veelal corrigerende maatregelen nodig zijn die
dit tegengaan.

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS (95)

136. Op 1 maart 2000 hebben British Midland International, Lufthansa en SAS een joint-ventureover-
eenkomst aangemeld, waarin zij waren overeengekomen hun diensten binnen de EER van en naar
London Heathrow Airport en Manchester International Airport te coördineren. De Commissie heeft deze
overeenkomst in nauwe samenwerking met de Britse mededingingsautoriteiten onderzocht. Op
12 juni 2001, nadat de partijen een aantal verbintenissen hadden aangeboden, deelde de Europese
Commissie de partijen mee dat hun een vrijstelling voor zes jaar werd verleend voor hun joint-venture-
overeenkomst, overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3975/87.

137. De joint-ventureovereenkomst bepaalt dat Lufthansa het exclusieve recht krijgt voor de
exploitatie van vluchten op vrijwel alle routes tussen Londen en Manchester aan de ene kant en Duitse
luchthavens aan de andere kant. Ook SAS krijgt het exclusieve recht voor het luchtverkeer tussen
Londen/Manchester en de Scandinavische landen. Deze beperking werd problematisch geacht voor het
traject Londen-Frankfurt, dat, met 2,1 miljoen herkomst- en bestemmingspassagiers in 1999, een van de
drukste van Europa is. De Commissie kwam tot de conclusie dat de terugtrekking van British Midland
van de route Londen-Frankfurt een merkbare beperking van de mededinging met zich brengt op zowel de
markt voor niet-tijdgevoelige (vakantie)passagiers als op die voor tijdgevoelige (zakelijke) klanten.

138. In haar analyse op grond van artikel 81, lid 3, kwam de Commissie tot de conclusie dat het
algemene effect van de overeenkomst, wat de doeltreffendheid en de mededinging betreft, positief is. Zij
resulteert in een reorganisatie en uitbreiding van de bestaande netwerken van de partijen, biedt Lufthansa
en SAS de mogelijkheid te wedijveren om het binnenlandse luchtverkeer in het VK en om het verkeer
tussen het VK en Ierland, en stelt hen in staat om passagiers te vervoeren van elk willekeurig punt in het
STAR-netwerk naar regionale bestemmingen binnen het VK. Verder leidt de overeenkomst tot een
toename in de netwerkconcurrentie. Als gevolg van de overeenkomst kon British Midland beginnen met
het aanbieden van nieuwe diensten tussen Londen en Barcelona, Lissabon, Madrid, Milaan en Rome.

139. Om aan de bezwaren van de Commissie inzake mededinging tegemoet te komen, zijn de partijen
een aantal verbintenissen aangegaan. Zij hebben zich er met name toe verbonden, „slots” op de
luchthaven van Frankfurt ter beschikking te stellen, zodat nieuwkomers in de gelegenheid worden gesteld
dagelijks vier vluchten uit te voeren. De Commissie heeft een marktonderzoek uitgevoerd om zich ervan
te vergewissen dat de slots daadwerkelijk door concurrenten zouden worden gebruikt.

140. De Commissie heeft eveneens onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen Austrian Airlines
en Lufthansa. Op 14 december 2001 publiceerde zij een mededeling op basis van artikel 16 van
Verordening (EEG) nr. 3975/87 (96), waarin zij haar voornemen uiteenzette om vrijstelling te verlenen
voor de samenwerking op basis van de corrigerende maatregelen die de partijen bereid waren te nemen.

141. Voorts heeft de Commissie haar onderzoeken naar de trans-Atlantische allianties Lufthansa/United
en KLM/Northwest voortgezet. Zij heeft ook, in nauwe samenwerking met het UK Office of Fair Trading
(de Britse mededingingsautoriteit) een nieuw onderzoek ingesteld naar de voorgenomen trans-
Atlantische alliantie BA/AA. Beschikkingen over al deze allianties worden in 2002 verwacht.

¥95∂ Zaak COMP/37.812; mededeling van 14.3.2001, PB C 83 van 14.3.2001.
¥96∂ PB C 356 van 14.12.2001, blz. 5.
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4.1.2. SAS/Maersk Air (97)

142. Zie hoofdstuk I.B.1.1.

4.1.3. Overleg over vrachtvervoertarieven binnen de IATA

143. De conferenties over vrachtvervoertarieven binnen de IATA vormen een forum waar luchtvaart-
maatschappijen bijeenkomen om afspraken te maken over tarieven voor het vervoeren van vracht.

144. Tot juni 1997 genoot dit systeem een groepsvrijstelling krachtens Verordening nr. 1617/93 (98) van
de Commissie, die Europese luchtvaartmaatschappijen in feite in staat stelde een overeenkomst te
bereiken inzake vrachtvervoertarieven binnen de EER. Deze groepsvrijstelling is ingetrokken door
Verordening (EG) nr. 1523/96 van de Commissie van 24 juli 1996. De belangrijkste reden dat de
Commissie de groepsvrijstelling introk, was dat de tarieven die tijdens de conferenties over vrachtver-
voertarieven waren vastgesteld, veel hoger bleken te zijn dan de markttarieven en dat het systeem niet
langer van wezenlijk belang leek om „interlining” (99) mogelijk te maken binnen de EER.

145. Na de intrekking van de groepsvrijstelling meldde de IATA het systeem aan en verzocht ze om
een individuele vrijstelling (100). Het belangrijkste argument van de IATA voor de tariefconferenties was
dat ze de interlining van vracht vereenvoudigen. De vrachtvervoertarieven die tijdens het overleg over de
tarieven zijn vastgesteld worden namelijk op groothandelsniveau gebruikt om de vergoeding voor iedere
luchtvaartmaatschappij te berekenen voor zijn aandeel in een interliningactie.

146. In een mededeling van punten van bezwaar die de Commissie in mei 2001 aan de IATA heeft
gezonden, nam zij het voorlopige standpunt in dat de conferenties over vrachtvervoertarieven van de
IATA onder artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag vielen. In haar analyse op grond van artikel 81, lid 3,
stemde de Commissie in met het feit dat de conferenties over vrachtvervoertarieven de voorziening van
een veelomvattend interliningsysteem binnen de EER vereenvoudigden. Zij was echter van mening dat
de IATA niet had kunnen aantonen dat dit beperkende systeem nog steeds onontbeerlijk was voor het
aanbod aan klanten van efficiënte interliningdiensten binnen de EER.

147. In reactie op de mededeling van punten van bezwaar stemde de IATA ermee in de gemeenschap-
pelijke vaststelling van vrachtvervoertarieven binnen de EER te beëindigen. Concreet betekent dit dat,
met ingang van het begin van het jaar 2002, de vrachtvervoertarieven die door iedere luchtvaartmaat-
schappij afzonderlijk worden vastgesteld in de plaats komen van de tijdens de tariefconferenties
gemeenschappelijk vastgestelde tarieven.

148. Hierop besloot de Commissie deze zaak te beëindigen. De Commissie deed de IATA ook een
administratieve brief toekomen met een bepaald aantal andere administratieve en technische voorstellen
in de vervoerssector die interlining vereenvoudigen en op een ander vlak liggen dan het vaststellen van
vervoertarieven.

¥97∂ Beschikking van de Commissie van 18.7.2001 in zaak COMP/37.444 SAS Maersk Air, PB L 265 van 5.10.2001.
¥98∂ PB L 155 van 26.6.1993.
¥99∂ „Interlining” doet zich voor wanneer een vracht gedurende (een deel van) de reis wordt vervoerd door een andere

luchtvaartmaatschappij dan die waarmee de klant een contract heeft.
¥100∂ Zaak COMP/36.563.
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4.1.4. Overleg over passagiersvervoertarieven binnen de IATA

149. Luchtvaartmaatschappijen binnen de Gemeenschap hebben een groepsvrijstelling gekregen die
het hun mogelijk maakt overleg te plegen over passagierstarieven bij geregelde luchtdiensten, voorzover
het tarieven voor interlining betreft (Verordening (EEG) nr. 1617/93 van de Commissie). Van interlining
is sprake wanneer een passagier gedurende (een deel van) zijn reis wordt vervoerd door een andere
luchtvaartmaatschappij dan die waarbij hij zijn reis heeft geboekt.

150. In de praktijk geldt de vrijstelling voor overleg over passagiersvervoertarieven voor de
activiteiten van slechts één organisatie — de International Air Transport Association (IATA). De IATA
organiseert een aantal keren per jaar conferenties over passagiersvervoertarieven, tijdens welke de interli-
ningtarieven voor alle regio’s van de wereld worden vastgesteld. Alle nationale luchtvaartmaatschappijen
uit de EER en een aantal regionale luchtvaartmaatschappijen nemen deel aan de tariefconferentie voor
Europa. Luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van de conferenties over passagierstarieven kunnen aan
interlining doen met elk van de andere luchtvaartmaatschappijen tegen de tarieven die tijdens deze
conferenties zijn vastgesteld. Er worden zowel tarieven voor business class als voor full economy class
overeengekomen voor alle stedenparen in de EER voor de duur van één jaar. Voor sommige stedenparen
worden ook APEX- en andere kortingstarieven overeengekomen. Deze tarieven worden toegepast in
combinatie met een wegingssysteem, dat bekend staat als de Multilateral Prorate Agreement, om te
bepalen hoeveel een luchtvaartmaatschappij ontvangt voor het vervoeren van een interliningpassagier
over een willekeurig reisonderdeel.

151. In februari 2001 publiceerde directoraat-generaal Concurrentie een discussienota die probeerde
te inventariseren of de conferenties over passagiersvervoertarieven van de IATA een vrijstelling zouden
moeten blijven krijgen. In juni 2001 verlengde de Commissie de huidige groepsvrijstelling voor de
passagierstariefconferenties voor de periode van een jaar, terwijl zij de toekomstige aanpak nog in beraad
houdt. De tariefconferenties vormen een duidelijke beperking van de mededinging in die zin dat ze het
vaststellen van prijzen omvatten. Ze strekken echter de klanten tegelijkertijd tot voordeel doordat deze de
mogelijkheid wordt geboden één enkel kaartje te kopen voor een reis waarbij verschillende luchtvaart-
maatschappijen betrokken zijn. In de discussienota werd uitgegaan van de veronderstelling dat interlining
zowel economische voordelen als voordelen voor de consument met zich brengt en werd de vraag gesteld
of de beperkingen van de mededinging, die inherent zijn aan de conferenties over passagierstarieven,
noodzakelijk zijn om deze voordelen te garanderen.

4.2. Zeevervoer

152. In het jaar 2001 hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het mededingingsbeleid
voor lijnvaartondernemingen, zowel binnen de EU als op internationaal vlak.

4.2.1. Herziene TACA

153. Op 29 november 2001 heeft de Commissie een bekendmaking gepubliceerd waarin zij aangaf
voornemens te zijn een vrijstelling te verlenen voor de op het inlandvervoer betrekking hebbende
onderdelen van de herziene Trans-Atlantic Conference Agreement („de herziene TACA-overeenkomst”)
en derde partijen dertig dagen de tijd gaf om hun opmerkingen kenbaar te maken. Dit is een vervolg op
de beschikking van de Commissie van augustus 1999 waarin zij zich niet verzette tegen de op het
inlandvervoer gerichte aspecten van de overeenkomst, maar ernstige twijfels had met betrekking tot het
zeevervoer.
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154. In de periode na augustus 1999 heeft het onderzoek van de Commissie zich voornamelijk gericht
op de controle van de voorwaarden voor het uitwisselen van informatie tussen de leden van de
conference, waarbij bepaald moest worden of deze voorwaarden niet zodanig zijn dat ze de vertrouwe-
lijkheid van individuele servicecontracten die zijn afgesloten tussen afzonderlijke vervoerders en
verladers, in gevaar brengen. De vrije en wijdverbreide beschikbaarheid van dergelijke contracten is, naar
de mening van de Commissie, cruciaal wat betreft de garantie dat de leden van de herziene TACA
daadwerkelijk aan mededinging onderworpen blijven. Om te beoordelen of dit inderdaad het geval is,
heeft de Commissie terdege rekening gehouden met de conclusie die de Amerikaanse Federal Maritime
Commission trok in zijn verslag over het effect van de US Ocean Shipping Reform Act, namelijk dat
momenteel slechts ongeveer tien procent van alle vracht die wordt vervoerd door de leden van de
herziene TACA wordt vervoerd op basis van het conferencetarief. De overige 90 procent wordt vervoerd
op basis van een servicecontract.

155. In reactie op de bezwaren van de Commissie hebben de partijen van de TACA belangrijke
wijzigingen aangebracht in de regels van de conference wat betreft de uitwisseling van informatie, en zijn
ze bepaalde verbintenissen aangegaan. De Commissie heeft, in afwachting van de opmerkingen van
derde partijen, het voorlopige standpunt ingenomen dat deze wijzigingen en verbintenissen, in
combinatie met het duidelijke bewijs van interne en externe concurrentie, voldoende zijn om de ernstige
twijfels die zij in augustus 1999 heeft geuit, weg te nemen.

156. De zaak rond de herziene TACA heeft ook als verdienste gehad dat de kwestie van het
capaciteitsbeheer onder de aandacht werd gebracht. De „conference”-overeenkomst bevat een algemene
bepaling naar het voorbeeld van artikel 3, onder d, van Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad,
volgens welke een conference de capaciteit mag regelen die door elk van zijn leden wordt aangeboden.
De herziene TACA maakte van deze mogelijkheid gebruik in het laagseizoen van Kerstmis en nieuwjaar
2000/2001. Het capaciteitsprogramma, dat een periode van vijf weken besloeg en bij de Commissie was
aangemeld, gaf deze laatste de gelegenheid haar standpunt inzake de reikwijdte van artikel 3, onder d,
helder te krijgen. De overwegingen van de Commissie luidden aldus onder meer dat een „conference”-
Capacity Management Programme („conference”-programma voor capaciteitsbeheer) niet mocht worden
gebruikt om een kunstmatig hoogseizoen te creëren en dat een capaciteitsverlaging niet mocht worden
gecombineerd met een stijging van het conferencetarief. De partijen in de herziene TACA verplichtten
zich tot de naleving van deze richtsnoeren.

157. De reikwijdte van artikel 3, onder d, stond ook ter discussie in een zaak betreffende de Far
Eastern Freight Conference (de FEFC). In oktober 2001 besloten de partijen van de FEFC een zes
maanden durende regeling voor het gecoördineerd uit de vaart nemen van schepen uit te voeren. De
bedoeling van deze regeling was een oplossing te vinden voor de gezamenlijke effecten van een
ingrijpende afname van de vraag op de route Europa-het Verre Oosten en de inzet op grote schaal van
nieuwe capaciteit. In een waarschuwingsbrief aan de partijen gaf de Commissie aan dat zij van mening
was dat het FEFC-programma niet onder artikel 3, onder d, viel, zoals dit artikel door de Commissie is
geïnterpreteerd in haar beschikkingen inzake de TAA (101) en EATA (102). Volgens de Commissie
ontbeerde het programma met name de toegestane doelstelling van het aanpakken van kortetermijn-
schommelingen in de vraag. Het programma zou evenmin in aanmerking komen voor een individuele
vrijstelling, aangezien alle eventuele voordelen voor vervoergebruikers ruimschoots teniet zouden

¥101∂ Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1994 in zaak nr. IV/34.446 Trans Atlantic Agreement, PB L 376 van
31.12.1994.

¥102∂ Beschikking van de Commissie van 30 april 1999 in zaak nr. IV/34.250 Europe Asia Trades Agreement, PB L 193 van
26.7.1999.
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worden gedaan door het negatieve effect van het programma op de kosten van de gebruikers. In reactie op
de waarschuwingsbrief hebben de leden van de FEFC hun regeling voor een gecoördineerde
terugtrekking onmiddellijk afgeschaft.

4.2.2. Consortia

158. De Commissie heeft in 2001 een vergunning verleend aan twee consortiumovereenkomsten (103),
en bevestigde daarmee dat dergelijke uitvoeringsovereenkomsten in het algemeen bijdragen aan een
logischer organisatie van zeevervoersdiensten, en ook nog aanzienlijke voordelen opleveren voor de
vervoergebruikers.

4.2.3. OESO-rapport over de lijnvaart

159. Internationaal gezien was de publicatie van een ontwerp-rapport van de OESO over het mededin-
gingsbeleid in de lijnvaart de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. In dit rapport, dat tijdens een OESO-
workshop in december 2001 is besproken, wordt de reden ter discussie gesteld voor het handhaven van
een antitrustvrijstelling voor collectieve activiteiten inzake de vaststelling van prijzen van de lijnvaart-
maatschappijen en wordt landen die lid zijn, aangeraden hun huidige wetgeving op dit gebied te herzien.
De Commissie beschouwt het rapport als een welkome bijdrage aan het debat en zal zich verder bezinnen
op de gevolgen ervan voor de EU-lijnvaartwetgeving.

4.2.4. P&O/Stena

160. In de kustvaartsector was het hoogtepunt van 2001 de beschikking van de Commissie inzake het
verlengen van de vrijstelling voor de gemeenschappelijke onderneming van P&O en Stena Line ten
behoeve van de veerbootdiensten over het Kanaal. De oorspronkelijke driejarige vrijstelling was verleend
op 26 januari 1999 en de partijen hadden op 22 december 2000 een verlenging aangevraagd. Uit het
onderzoek van de Commissie bleek onder meer dat de marktkenmerken zodanig waren dat verwacht kon
worden dat de belangrijkste exploitanten op de markt met elkaar zouden concurreren en dat de
prijsstijgingen die hadden plaatsgevonden, aan andere omstandigheden konden worden toegedicht dan
aan het bestaan van de gemeenschappelijke onderneming. De Commissie trok dan ook de conclusie dat
er geen redenen waren zich te verzetten tegen een automatische verdere vrijstelling voor zes jaar, de
standaardperiode krachtens de van toepassing zijnde zeevervoerverordening. De gemeenschappelijke
onderneming wordt derhalve tot 7 maart 2007 als vrijgesteld beschouwd.

4.3. Spoorwegen

161. In februari hebben de Raad en het Parlement ten langen leste de drie richtlijnen goedgekeurd die
samen het spoorwegpakket vormen (104). Dit pakket verleent, tot 2008, toegangsrechten aan alle soorten
internationaal goederenvervoer per spoor die plaatsvinden via een gespecificeerd trans-Europees netwerk
voor goederenvervoer per spoor, en daarna aan al het desbetreffende vervoer dat over het hele EU-
netwerk plaatsvindt. Het pakket omvat ook communautaire vergunningen voor treinexploitanten;

¥103∂ Zaak COMP/37.982 Grand Alliance/Americana Consortium en zaak COMP/38.021 Europe to Caribbean Consortium.
¥104∂ Richtlijn 2001/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 tot wijziging van Richtlijn

91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap.
Richtlijn 2001/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG
van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen.
Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake
veiligheidscertificering, PB L 75 van 15.3.2001.
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gedetailleerde regels voor heffingen voor infrastructuur, de toewijzing van treinpaden en veiligheidscerti-
ficering; en de eis op nationaal niveau een onafhankelijke instantie in te stellen die toezicht houdt op het
heffings-/toewijzingsproces en die klachten in behandeling neemt.

162. In juni heeft de Commissie een formele procedure ingeleid tegen Ferrovie dello Stato (FS) in een
zaak betreffende de markttoegang (105). In haar mededeling van punten van bezwaar stelde de Commissie
dat de herhaalde en langdurige weigering van FS om GVG, een kleine Duitse spoorwegexploitant,
toegang te verlenen, gelijk stond aan misbruik van een machtspositie.

163. In oktober waarschuwde de Commissie Deutsche Bahn (DB) met betrekking tot de discriminatie
van een particuliere exploitant (106). In deze andere zaak waarbij GVG betrokken was, concludeerde de
Commissie in haar mededeling van punten van bezwaar dat DB zich schuldig had gemaakt aan
drievoudig machtsmisbruik. Allereerst maakte DB onderscheid in zijn tractietarieven. Ten tweede
weigerde DB vervolgens in het geheel tractie te leveren. En ten derde stelde DB als eis dat GVG
personeel van DB moest inhuren.

164. De Commissie heeft intussen in haar witboek Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd
om te kiezen (107) aangekondigd dat zij voornemens is meer wetgevingsvoorstellen in te dienen voor de
liberalisering van markttoegang door het openstellen van de nationale markten voor goederenvervoer
voor cabotagevervoer, en daarmee de interne markt voor het goederenvervoer per spoor te voltooien.

5. Media

5.1. Het uitzenden van sportwedstrijden

5.1.1. UEFA-uitzendregels

165. Toegang tot de markten voor televisie-uitzendingen, met name betaaltelevisie- en pay-per-view-
markten, blijkt sterk afhankelijk van de toegang tot rechten op aantrekkelijke programma’s en
technologie. In het afgelopen jaar is in verscheidene zaken onderzocht in hoeverre sportrechten markten
voor televisie-uitzendingen kunnen afschermen. In de beschikking inzake de UEFA-uitzendregels (108),
bijvoorbeeld, werd verhinderd dat de regels enig merkbaar effect op de markten voor televisie-
uitzendingen zouden hebben, door het aantal uren waarin omroeporganisaties voetbal uit een bepaald
land of een bepaald toernooi niet mochten uitzenden, te beperken. De aanvankelijk aan de Commissie
voorgelegde UEFA-regels betreffende de uitzending van sportwedstrijden waren zeer ingewikkeld en
hadden een zeer grote draagwijdte. Het uitzenden van wedstrijden was gedurende het hele weekend
verboden. Na tussenkomst van de Commissie heeft de UEFA de regels vereenvoudigd en het aantal
geblokkeerde uren drastisch verminderd. Met ingang van het seizoen 2000/2001 stellen de nieuwe
UEFA-regels de nationale voetbalbonden in staat de uitzending van sportevenementen op hun
grondgebied gedurende tweeëneenhalf uur op zaterdag of zondag te verhinderen op het tijdstip waarop de
belangrijkste nationale wedstrijden worden gespeeld. Evenzo verhindert de scheiding van regelgevende
en commerciële taken van de FIA, en meer in het bijzonder de inkorting van contracten voor de
uitzending van Formule I-races, dat deze uitzendcontracten de nationale uitzendmarkten voor

¥105∂ Zaak COMP/37.685.
¥106∂ IP/01/1415 , 15.10.2001.
¥107∂ COM(2001) 370 def. van 12.9.2001.
¥108∂ PB L 171 van 26.6.2001, blz. 12.
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ongecodeerde uitzendingen en betaaltelevisie verstoren (109). Er zal nauwlettend toezicht op de sector
worden gehouden, met name wat betreft de ontwikkelingen op downstream-markten voor televisie-
uitzendingen.

5.1.2. UEFA Champions League

166. De Commissie is ook een onderzoek gestart naar de manier waarop rechten worden verkocht, in
plaats van naar de voorwaarden waaronder ze worden verkocht. Zij heeft de UEFA een mededeling van
punten van bezwaar doen toekomen met betrekking tot de collectieve verkoop van de uitzendrechten voor
de latere ronden van de UEFA Champions League. De collectieve verkoop van deze rechten op basis van
exclusiviteit brengt het risico met zich mee dat de levering van dergelijke rechten wordt beperkt,
waarmee de uitzending van voetbalwedstrijden op downstream-markten voor televisie-uitzendingen
wordt beperkt; met de verkoop op basis van exclusiviteit van dergelijke rechten bestaat namelijk het
risico dat de mededinging op deze markten wordt verstoord.

5.2. Overige kwesties

5.2.1. Maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer

167. Het beheer van rechten door maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer is van
oudsher in handen van nationale maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer die een
monopoliepositie hebben gehad op nationale markten. De ontwikkeling van Internet zet deze situatie
op losse schroeven, aangezien een dienst die beschikbaar wordt gesteld via Internet in theorie overal
ter wereld beschikbaar is. De maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer zijn dan ook
begonnen te onderzoeken hoe rechten moeten worden beheerd in deze onbegrensde omgeving. De
Commissie heeft in augustus een bekendmaking gepubliceerd in de zin van artikel 19, lid 3, met
betrekking tot een overeenkomst tussen maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer voor het
beheer van rechten van gelijktijdige uitzending via traditionele uitzendmiddelen en via Internet. Deze
overeenkomst zou de monopoliepositie van iedere maatschappij voor collectief auteursrechtenbeheer
wat betreft haar nationale repertoire niet wijzigen, maar leidt wel tot concurrentie tussen
maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer voor de downstream-levering van een globale
vergunning voor gebruikers.

5.2.2. Cd’s/dvd’s

168. Verticale problemen werden onderzocht met betrekking tot de distributie en de prijzen van cd’s.
De Commissie stuitte hier op bewijzen voor een beperkte prijsbinding in de detailhandel — een praktijk
die ingevolge het onderzoek van de Commissie spoedig werd beëindigd.

169. De Commissie is ook begonnen met een onderzoek naar een mogelijk belangrijke zaak voor
consumenten, die zowel horizontale als verticale beperkingen kan omvatten, namelijk het systeem van
regionale codering van dvd’s. In deze zaak onderzoekt de Commissie de horizontale overeenkomst
inzake de dvd-standaard, die het regionalecoderingssysteem omvat, samen met verticale overeen-
komsten voor het verlenen van technologie- en knowhowlicenties om die standaard te gebruiken.

¥109∂ Persbericht IP/01/1523, 30.10.2001.
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6. Distributie van motorvoertuigen

170. Op het gebied van de distributie van auto’s heeft de Commissie zich in 2001 voornamelijk
gericht op:

— de voortzetting van de evaluatie van Verordening (EG) nr. 1475/95 (110), in aansluiting op het evalua-
tieverslag dat de Commissie op 15 november 2000 heeft goedgekeurd (111),

— het opstarten van het denkproces met betrekking tot de eventuele goedkeuring van een specifieke
regeling voor de distributie van auto’s na afloop van de werkingsduur van Verordening (EG)
nr. 1475/95 in september 2002,

— de controle op de toepassing van Verordening (EG) nr. 1475/95, met onder meer de goedkeuring van
twee beschikkingen waarbij wegens inbreuk geldboetes werden opgelegd.

6.1. De voorbereiding van een nieuwe specifieke regeling voor de distributie van auto’s

171. Tot en met 30 september 2002, het einde van haar geldigheidsduur, verleent Verordening (EG)
nr. 1475/95 vrijstelling van het verbod van artikel 81, lid 1, voor de overeenkomsten inzake exclusieve en
selectieve distributie van motorvoertuigen met meer dan drie wielen waarmee fabrikanten dealers
aanwijzen in exclusieve contractgebieden; deze dealers kunnen voertuigen verkopen aan eindgebruikers
of aan hun tussenpersonen, en aan andere dealers die door de fabrikant zijn erkend.

172. Ter herinnering: de conclusie van het evaluatieverslag luidde dat de verhoopte doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 1475/95 slechts gedeeltelijk waren bereikt en dat de uitgangspunten waarop deze
was gebaseerd niet meer honderd procent geldig waren.

173. Alvorens een beslissing te nemen over de regelgeving die het beste de problemen kan oplossen
die in het evaluatieverslag van de vrijstellingsverordening wat betreft de distributie van auto’s zijn
vastgesteld, heeft de Commissie een studie opgezet die het economisch effect van vijf mogelijke regelge-
vingsscenario’s op alle belanghebbende partijen moest vaststellen en meten (112). Het betreft een zuiver
adviserende studie, die geen enkele aanbeveling bevat aangaande toekomstige regelgeving.

174. De studie naar de economische gevolgen analyseert de effecten op de concurrentie tussen
verschillende merken (interbrand) en binnen één merk (intrabrand), op de totstandkoming van
belemmeringen voor de integratie van de interne markt en de effecten op de concurrentie op de markt van
de service na de verkoop. Deze effecten zijn geanalyseerd om de gevolgen ervan te bepalen voor de
fabrikanten, hun officiële distributienet, de erkende herstellers, de onafhankelijke herstellers, de
consumenten, en de producenten van reserveonderdelen en diagnostische systemen.

¥110∂ Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 85 (nu 81), lid 3,
van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen, PB L 145 van 29.6.1995.

¥111∂ Verslag van de evaluatie van Verordening (EG) nr. 1475/95 betreffende de toepassing van artikel 85 (nu 81), lid 3, van het
Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen, COM(2000) 743 def. van
15.11.2000; zie ook het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000, punten 112-115.

¥112∂ Nadere gegevens over deze studie kunnen worden geraadpleegd op de Internetsite van het directoraat-generaal
Concurrentie: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/. De studie is na een openbare aanbesteding
gegund aan Andersen Consultancy. De studie is gepubliceerd op het bovengenoemde Internetadres.
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175. Naast deze vijf regelgevingsscenario’s zijn verscheidene specifieke onderwerpen, die tot de
mogelijke variabelen voor elke scenario worden gerekend, elk op zich en in het kader van ieder passend
scenario geanalyseerd (zoals multimerkenverkoop en de koppeling tussen verkoop en na de verkoop).

176. Daarnaast is een studie naar de verwachtingen van de consumenten besteld, teneinde hun
standpunt ten aanzien van het huidige systeem voor de distributie van voertuigen en ten aanzien van
mogelijke alternatieven voor de toekomst (113) te bepalen. Deze twee studies completeren het
evaluatieproces van de Commissie inzake de vrijstellingsverordening. Zij vormen een aanvulling op twee
andere, in 2000 uitgevoerde studies naar de band tussen de verkoop van nieuwe voertuigen en de
dienstverlening na verkoop en de prijsverschillen in de Gemeenschap (114). Al deze studies leveren nuttige
informatie voor de totstandkoming van het toekomstige stelsel voor de distributie van auto’s.

177. Wanneer de Commissie de conclusies van de studies die op haar verzoek zijn uitgevoerd, heeft
geanalyseerd, zal zij aan het begin van het jaar 2002 een voorstel doen voor het toekomstige stelsel voor
de distributie van auto’s dat na september 2002 moet ingaan. Het spreekt voor zich dat de Commissie ook
alle andere beschikbare informatiebronnen raadpleegt (115).

6.2. Algemene evaluatie van de toepassing van de vrijstellingsverordening 
betreffende de prijzen van nieuwe auto’s

178. Zoals ieder jaar vergelijkt de Commissie ook dit jaar de prijzen exclusief belasting van de nieuwe
auto’s in de Gemeenschap (116). Deze vergelijking wordt jaarlijks in maart en in november gemaakt, op
basis van de verkoopprijs die door de fabrikanten voor iedere lidstaat van de Gemeenschap wordt
aanbevolen.

179. De situatie op 1 mei 2001 laat zien dat de prijzen in het Verenigd Koninkrijk, net als in november
2000 en ondanks de aanhoudende waardevermindering van het pond sterling ten opzichte van de euro,
nog steeds hoger lagen dan die in de eurozone, hoewel ze waren gedaald of stabiel waren gebleven.
Duitsland en Oostenrijk blijven de duurste landen in de eurozone. De Commissie heeft opnieuw
vastgesteld dat de afwijking van de gemiddelde prijs in de eurozone duidelijk meer dan 20 % was in de
goedkoopste segmenten (A t/m D), terwijl het grote aantal modellen in de segmenten B t/m D normaal
gesproken een blijk is van een flinke concurrentie. Over het algemeen vormen Griekenland, Finland,
Spanje, Nederland en Denemarken de markten waar de prijzen exclusief belasting van nieuwe auto’s het
laagst zijn (117).

¥113∂ „Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution”
(voorkeuren van klanten voor bestaande en potentiële verkoop- en servicealternatieven in de distributie van auto’s),
Dr. Lademann & Partner, beschikbaar op http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution.

¥114∂ Deze twee studies kunnen worden geraadpleegd via de Internetsite van het directoraat-generaal Concurrentie:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/. „Lien naturel entre vente et après-vente” (een natuurlijke band tussen
verkoop en service) is uitgevoerd door Autopolis, „Analyse économique des différences de prix dans la Communauté”
(economische analyse van de prijsverschillen in de Europese Unie) door Hans Degryse en Frank Verboven (KU Leuven
en CEPR). Zie ook het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000, punt 113.

¥115∂ Een van deze bronnen wordt gevormd door de studie waartoe opdracht is gegeven door de Association des constructeurs
européens de l’automobile (bond van Europese automobielfabrikanten, ACEA), die eveneens de economische effecten
van alternatieve distributiestelsels behandelt. 

¥116∂ Deze vergelijking wordt verplicht gesteld in artikel 11 van de vrijstellingsverordening. 
¥117∂ Zie persberichten van de Commissie IP/01/227, 19.2.2001 en IP/01/1051, 23.7.2001 
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180. Deze prijsverschillen overschrijden duidelijk de limiet die is vastgelegd in de mededeling van de
Commissie met betrekking tot Verordening (EEG) nr. 123/85 (118), namelijk 12 % (119). Deze mededeling
is nog altijd van kracht en verschaft toelichting bij bepaalde kwesties die in Verordening (EG) nr. 1475/95
aan de orde komen, namelijk de prijsverschillen. Bij overschrijding van deze limiet zou de Commissie
het vrijstellingsvoordeel kunnen intrekken, als de prijsverschillen hun oorsprong vinden in de door
Verordening (EG) nr. 1475/95 vrijgestelde verplichtingen (120).

181. Deze aanzienlijke prijsverschillen verklaren waarom veel consumenten hun auto in andere landen
van de Gemeenschap blijven kopen. Dat verloopt evenwel niet zonder problemen, hetgeen blijkt uit het
constante aantal consumenten dat zich, meestal vanwege buitensporig lange levertijden, bij de
Commissie beklaagt.

6.3. Toepassing van de vrijstellingsverordening in 2001

182. De Commissie gaf in 2001 twee beschikkingen waarbij wegens inbreuken geldboetes werden
opgelegd aan twee autofabrikanten, Volkswagen en DaimlerChrysler. Zij verleende eveneens haar
goedkeuring aan het nieuwe distributiesysteem van Porsche.

6.3.1. Volkswagen (121)

183. De Commissie gaf een beschikking waarbij Volkswagen een geldboete werd opgelegd van
30,96 miljoen EUR voor verticale prijsbinding in Duitsland voor de nieuwe VW Passat. Volkswagen had
in 1996 en 1997 zijn Duitse dealers een rondschrijven gestuurd met de mededeling dat ze dit model niet
mochten verkopen tegen prijzen die onder de aanbevolen catalogusprijs lagen. Anders dan in de
voorgaande beschikking inzake Volkswagen gaat het bij deze tweede beschikking niet om maatregelen
die zijn gericht op het belemmeren van grensoverschrijdende transacties. Verticale prijsbinding is echter
een volstrekt verboden beperking. Dit is de eerste beschikking inzake verticale prijsbinding in de
automobielsector.

6.3.2. DaimlerChrysler (122)

184. Nadat de Commissie klachten had ontvangen van consumenten, leidde zij ambtshalve een
procedure in tegen DaimlerChrysler. Op 10 oktober gaf de Commissie een beschikking waarbij Daimler-
Chrysler een geldboete werd opgelegd van 71,825 miljoen EUR voor verscheidene inbreuken op
artikel 81 van het EG-Verdrag. De eerste inbreuk bestaat uit belemmeringen van de parallelhandel in
Duitsland die DaimlerChrysler en de leden van diens Duitse distributienetwerk zijn overeengekomen.
De toepassing van artikel 81 op deze beperkingen tussen DaimlerChrysler en zijn Duitse agenten is een
gevolg van het feit dat deze agenten een aanzienlijk commercieel risico dragen bij de activiteiten die zij

¥118∂ Mededeling van de Commissie met betrekking tot Verordening (EEG) nr. 123/85 van 12 december 1984 betreffende de
toepassing van artikel 85 (nu 81), lid 3, van het EG-Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake
motorvoertuigen, hoofdstuk II.1, PB C 17 van 18.1.1985.

¥119∂ Het verschil mag echter zes punten groter zijn dan deze 12 % gedurende een periode van minder dan een jaar of voor een
verwaarloosbaar deel van de auto’s.

¥120∂ Zie artikel 8 en overweging 31 van de verordening.
¥121∂ Zaak COMP/36.693 Volkswagen, Beschikking van de Commissie van 29.6.2001 (PB L 262 van 2.10.2001).
¥122∂ Zaak COMP/36.264 DaimlerChrysler; persbericht IP/01/1394, 10.10.2001.
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uitvoeren (123). De tweede inbreuk bestaat uit de beperking van de verkoop aan onafhankelijke leasingbe-
drijven in Duitsland en Spanje. Tot slot nam DaimlerChrysler deel aan een prijsafspraak in België die
erop was gericht de aan klanten verleende kortingen te verlagen.

6.3.3. Het distributiesysteem van Porsche

185. Ingevolge de aanmelding van de nieuwe distributieovereenkomsten van Porsche (124) kwam de
Commissie tot de conclusie dat de overeenkomsten kunnen worden vrijgesteld krachtens Verordening
(EG) nr. 1475/95 nadat Porsche bepaalde wijzigingen had aangebracht, en met name dat, voor het
vaststellen van de verkoopdoelstellingen, alle verkopen, ongeacht de verblijfplaats van de koper, moeten
worden meegerekend en dat Porsche-dealers on-linetransacties mogen uitvoeren als consumenten via
Internet willen kopen. Vervolgens werd de zaak afgesloten met een administratieve brief.

¥123∂ Volgens de richtsnoeren inzake verticale beperkingen (PB C 291 van 13.10.2000, blz. 1) bestaat het enige relevante
criterium om te bepalen of artikel 81, lid 1, van toepassing is op de activiteiten van handelsagenten en commissionairs, uit
de vraag of de agent het risico draagt dat is verbonden aan de verkoop van goederen of diensten waarbij hij een rol speelt.
In deze zaak werden kortingen die door agenten waren verleend, van zijn provisie afgehaald, droegen agenten de
verantwoordelijkheid met betrekking tot het vervoer; bovendien kochten zij de toonzaalmodellen — een belangrijk
percentage van het totale aantal verkochte auto’s — en financierden zij het aanhouden van de voorraden
reserveonderdelen. Het contract verplichtte hen tot de levering van garantiediensten (zonder daarvoor een volledige
vergoeding te krijgen) en van service na de verkoop voor eigen risico. 

¥124∂ Zaak COMP/37.886 Porsche.

Kader 4: Groen licht voor Covisint — de B2B-marktplaats 
voor automobielbedrijven (1)

Inleiding

In augustus 2001 verleende de Commissie haar goedkeuring (2) aan de oprichting van Covisint,
een B2B-marktplaats (business-to-business) in de vorm van een gemeenschappelijke
onderneming, die eerder dit jaar was aangemeld. Covisint bestaat uit de grote motorfabrikanten
Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Renault en Nissan. Een zesde autofabrikant, PSA
Peugeot Citroën, heeft zich in een later stadium bij het project aangesloten.

Covisint is een elektronische marktplaats die ten doel heeft de automobielindustrie te voorzien van
transacties, samenwerking op het gebied van productontwikkeling en instrumenten voor het
beheer van toevoerketens, teneinde de kosten terug te dringen en de efficiëntie in de toevoerketen
te verbeteren. Het is een door kopers beheerd „buy-side” platform, in tegenstelling tot andere
marktplaatsen, zoals SupplyOn, die worden georganiseerd door de verkopers van onderdelen. De

(1) Zaak COMP/38.064; Persbericht IP/01/1155, 31.7.2001; PB C 49 van 15.2.2001.
(2) Ook alle mededingingsautoriteiten, die Covisint kritisch hebben onderzocht, hebben het project groen licht

gegeven. Na onderhandelingen met vertegenwoordigers van Covisint, verleende de US Federal Trade
Commission (FTC) goedkeuring aan de operatie op basis van de beschikbare informatie, hoewel zij het recht
voorbehield om in geval van problemen de procedure opnieuw in te leiden. Het Duitse Bundeskartellamt en de
Oostenrijkse autoriteiten stemden eveneens met de regeling in. De Japanse overheid heeft geen bezwaren geuit
tegen het project.



66 XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2002) 462 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

autofabrikanten die aankopen willen doen via de marktplaats (waaronder aandeelhouders van
Covisint) nemen ongeveer 63 % van de mondiale automobielproductie voor hun rekening. De
meeste grote leveranciers van auto-onderdelen hebben ook aangegeven de marktplaats te willen
gebruiken.

Potentiële redenen tot bezorgdheid

Er komen steeds meer B2B-marktplaatsen zoals Covisint. Ze kunnen grote invloed hebben op de
manier waarop ondernemingen in bepaalde bedrijfstakken zakendoen, en wekken in het algemeen
de verwachting concurrentiebevorderend te werken. Ze zouden meer transparantie moeten creëren,
waarmee ze helpen meer marktdeelnemers aan elkaar te koppelen en markten te integreren, en
zouden ook efficiëntieverbeteringen op de markt tot stand moeten brengen door de terugdringing
van zoek- en informatiekosten en het verbeteren van voorraadbeheer, wat uiteindelijk leidt tot
lagere prijzen voor de eindgebruiker.

In bepaalde omstandigheden kunnen de negatieve effecten op de mededinging echter zwaarder
wegen dan de efficiëntieverbeteringen op de markt.

Informatie-uitwisseling

Dit heeft betrekking op de mogelijkheid dat gebruikers marktgevoelige informatie op het gebied
van bijvoorbeeld prijzen en hoeveelheden uitwisselen of onder ogen krijgen. Of deze kans bestaat,
zal gewoonlijk samenhangen met het ontwerp van het systeem, met name wat betreft de
mogelijkheid van de gebruikers om elkaars gegevens te raadplegen.

Gezamenlijke aan- en verkopen

Net als in de niet-virtuele wereld, ontstaat dit probleem wanneer gebruikers zich verenigen om de
concurrentie ten opzichte van hun tegenhangers te beperken. Dit verschijnsel wordt uitputtend
besproken in de richtsnoeren inzake horizontale beperkingen.

Onderzoek en analyse

Het Covisint-project behelst geen fusie, omdat de ondernemingen die de marktplaats
organiseerden geen gezamenlijke of uitsluitende zeggenschap over het nieuwe bedrijf zullen
uitoefenen. Covisint moest dan ook getoetst worden aan artikel 81 van het EG-Verdrag in plaats
van aan de concentratieverordening, en was de eerste grote B2B-marktplaats die op die manier
werd bekeken. Het nieuwe van Covisint was dat het mogelijk als richtsnoer voor de behandeling
van soortgelijke projecten zou kunnen dienen.

Nadat de Commissie de aangemelde overeenkomsten en de reacties op informatieverzoeken had
onderzocht, kwam zij tot de conclusie dat het aangemelde project momenteel niet de mededinging
beperkt in de zin van artikel 81, lid 1, en deed zij de partijen dienovereenkomstig een
administratieve brief toekomen. De overeenkomsten omvatten met name toereikende
voorzieningen ter voorkoming van mogelijke mededingingsproblemen van het boven beschreven
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6.4. Arrest van het Hof van Justitie in de zaak Asia Motor France SA (125)

186. Asia Motor France en een aantal verwante maatschappijen importeerden voor de verkoop
bestemde Japanse auto’s in Frankrijk. Zij hadden in 1985 en in 1988 een klacht ingediend bij de
Commissie inzake een vermeende afspraak tussen vijf importeurs van Japanse auto’s (Toyota, Mazda,
Honda, Mitsubishi, Nissan) die enerzijds een akkoord zouden hebben gesloten met de Franse overheid
om de verkoop van Japanse auto’s te beperken tot 3 % van de totale jaarlijkse autoverkoop, en anderzijds
onderling overeen zouden zijn gekomen om dit quotum van 3 % op zodanige wijze te verdelen dat ieder
ander Japans merk zou worden uitgesloten (126). De Commissie heeft de klachten verworpen.

187. De beschikking van het Hof van 20 september, die in het voordeel van de Commissie was, maakt
definitief een eind aan deze zaak. De Commissie had het recht om de klacht te verwerpen omdat de
problemen die daarin aan de kaak werden gesteld direct voortvloeiden uit het beleid van de overheid en
niet uit een akkoord tussen ondernemingen.

7. Financiële diensten

188. De algemene doelstelling van de toepassing van het mededingingsbeleid op de sector financiële
diensten is de Europese financiële markten concurrerender en efficiënter te maken. Wanneer dat wordt
gerealiseerd, wordt een bijdrage geleverd aan het welzijn van consumenten en de totstandkoming van een
dynamische, op kennis gebaseerde Europese economie met een sterkere economische groei.

189. Het financiële stelsel van de EU raakt in toenemende mate geïntegreerd onder invloed van de
globalisering, technologische vooruitgang, de invoering van de euro en een voortschrijdende marktlibera-
lisering. De invoering van de eurobiljetten en -munten op 1 januari 2002 zal de transparantie verder doen
toenemen en de integratiekrachten binnen de Unie versterken. Integratie leidt tot meer concurrentie op
bepaalde markten. Daarnaast vereist het een grotere waakzaamheid bij de toepassing en handhaving van
mededingingsbeleid, zodat gegarandeerd wordt dat de financiële markten open en concurrerend blijven. Het
risico bestaat dat ondernemingen proberen zichzelf tegen toenemende concurrentie te beschermen door
mededingingsbeperkende overeenkomsten te sluiten of, wanneer zij een machtspositie hebben, door hun
marktmacht uit te oefenen op een manier die de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve bedrijfsvormen
belemmert.

type (1). Dit geldt voor gezamenlijke aankopen (van autofabrikanten of voor autospecifieke
producten), maar ook voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie, aangezien de
overeenkomsten voorzien in een adequate gegevensbescherming, via het gebruik van firewalls en
veiligheidsregels. De Commissie merkt ook op dat Covisint toegankelijk is voor alle
ondernemingen in de bedrijfstak op een niet-discriminerende basis, dat het is gebaseerd op open
normen, en zowel aandeelhouders als andere gebruikers toestaat deel te nemen aan andere B2B-
marktplaatsen.

(1) Carlsberg-bekendmaking, PB C 49 van 15.2.2001.

¥125∂ Zaak C-1/01 P, arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20.9.2001.
¥126∂ Zaak COMP/33.014 Asia Motor.
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190. In 2001 zijn belangrijke vorderingen gemaakt in de verduidelijking en toepassing van het
mededingingsbeleid met betrekking tot betalingssystemen. Dit is van groot belang gezien de komende
invoering van een enkele betaalzone binnen de EU. Op het terrein van de financiële infrastructuur bestaat
het beleidsdoel erin de concurrentie te bevorderen, en aldus de marktkrachten die gunstig zijn voor de
totstandbrenging van een efficiëntere infrastructuur de vrije loop te laten. De Commissie is
werkzaamheden gestart die moeten garanderen dat het mededingingsbeleid volledig wordt nageleefd bij
de zogenaamde back-office-verrichtingen van effectentransacties. De efficiëntie van deze handelingen,
die door insiders met „clearing en afwikkeling” worden aangeduid, heeft belangrijke gevolgen voor de
algemene efficiëntie van Europese kapitaalmarkten.

7.1. Mededinging in de „clearing en afwikkeling”-sector

191. Op 15 februari 2001 publiceerde het Comité van wijzen over de regulering van de Europese
effectenmarkten, dat werd voorgezeten door de heer Lamfalussy, zijn eindverslag. Het mandaat van dit
comité was op 17 juli 2000 vastgelegd door de ministers van Economische Zaken en Financiën van de
Europese Unie, met als doel een werkelijk geïntegreerde Europese financiële markt te realiseren.

192. In zijn verslag verwijst het Comité specifiek naar de „clearing en afwikkeling”-sector. Het is
ervan overtuigd dat een verdere herstructurering van deze sector in de Europese Unie noodzakelijk is. Bij
dit consolideringsproces dient vooral de particuliere sector het voortouw te nemen. Het Comité stelt
echter dat dit niet betekent dat er voor het overheidsbeleid geen rol is weggelegd. Het overheidsbeleid
dient zich in het bijzonder te richten op mededingingsvraagstukken en op het uit de weg ruimen van
allerlei obstakels en hinderpalen die de consolidatie bemoeilijken. Het Comité rekent mededingings-
kwesties zoals een open en niet-discriminerende toegang en exclusieve overeenkomsten duidelijk tot de
belangrijkste aspecten van het overheidsbeleid.

193. Het Comité stelt voor dat de Commissie de situatie op het gebied van clearing en afwikkeling
onderzoekt om zich ervan te vergewissen dat het communautaire mededingingsbeleid in deze cruciale
sector naar behoren in acht wordt genomen. Naar aanleiding hiervan en gezien het feit dat de Commissie
reeds bezig was met een onderzoek in deze sector, heeft zij haar onderzoek uitgebreid tot een grondig
formeel ambtshalve onderzoek. Het is voor het eerst dat een dergelijk grootschalig antitrustonderzoek
naar de clearing- en afwikkelingssector is uitgevoerd.

194. De Commissie had reeds een aantal mogelijke mededingingsproblemen vastgesteld op het gebied
van clearing en afwikkeling.

— Allereerst wezen marktdeelnemers erop dat bepaalde afwikkelingssystemen mogelijk gebruik
maken van discriminatoire prijsstelling en ongelijke voorwaarden hanteren voor gelijke transacties.

— Ten tweede kunnen er exclusieve overeenkomsten bestaan tussen effectenbeurzen en clearing- en
afwikkelingssystemen, die de concurrentie in clearing- en afwikkelingsdiensten beperken.

— Ten derde hebben marktdeelnemers gewezen op het mogelijke risico van het in rekening brengen
van buitensporig hoge prijzen voor clearing- en afwikkelingsdiensten wanneer het clearing- en/of
afwikkelingssysteem in handen is van het handelsplatform en de handel op een dergelijk platform
moet worden „gecleared” of afgewikkeld binnen dat systeem (zogenaamde „verticale silo’s”).

195. Het doel van het ambtshalve onderzoek is te bepalen of de bovengenoemde potentiële mededin-
gingsproblemen ook daadwerkelijke mededingingsproblemen zijn, en zo ja, of deze kunnen worden
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aangepakt door toepassing van de EU-mededingingsregels. Dit onderzoek is gericht op marktdeelnemers,
zoals banken, handelsplatforms, en clearing- en afwikkelingssystemen.

7.1.1. Eurex (127)

196. In december 2001 heeft de Commissie de aanmelding door Deutsche Börse AG en de SWX
Swiss Exchange („de moedermaatschappijen”) van hun gemeenschappelijke onderneming Eurex, een
internationale beurs voor elektronische handel in afgeleide financiële producten, zoals opties en termijn-
contracten, met een administratieve brief afgesloten (128).

197. De Commissie was van mening dat Eurex een gezamenlijk beheerde volwaardige
gemeenschappelijk onderneming en derhalve een concentratie is, die echter geen communautaire
dimensie heeft. Ingevolge artikel 22, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4064/89, is Verordening nr. 17 niet
van toepassing op concentraties, behalve met betrekking tot gemeenschappelijke ondernemingen die
geen communautaire dimensie hebben en die ten doel of tot gevolg hebben het concurrentiegedrag van
zelfstandig blijvende ondernemingen onderling op elkaar af te stemmen. Normaal gesproken
onderzoeken de nationale mededingingsautoriteiten in het kader van hun concentratiecontrole of het
risico van een dergelijke onderlinge afstemming aanwezig is. Dit is in het onderhavige geval niet
gebeurd, omdat de transactie niet hoefde te worden aangemeld, en ook niet werd aangemeld bij de
bevoegde nationale mededingingsautoriteiten.

198. Daarom heeft de Commissie op grond van artikel 81, lid 1, onderzocht of er enig risico bestaat
van onderlinge afstemming van het gedrag van de moedermaatschappijen als gevolg van de concentratie
van een deel van hun activiteiten. De moedermaatschappijen zijn actief op een aantal markten die
verwant zijn aan de markten voor de handel in afgeleide producten en clearing waarop Eurex aanwezig
is, zoals die voor de notering van en de handel in effecten (aandelen en obligaties) en warrants, de
levering van elektronische uitwisselingssystemen en de verkoop van marktinformatie.

199. De Commissie heeft in augustus 2000 een bekendmaking gepubliceerd waarin zij
belanghebbenden uitnodigde opmerkingen kenbaar te maken over haar voornemen om in deze zaak een
gunstig standpunt in te nemen (129). Het resultaat van het onderzoek van de Commissie is dat er geen
noemenswaardig risico is van een mogelijke afstemming van het gedrag van de moedermaatschappijen
op deze verwante markten.

7.2. Betaalsystemen

200. Op 9 augustus 2001 heeft de Commissie in de zaak Visa International (130) haar eerste formele
beschikking op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag goedgekeurd op het gebied van internationale
betaalkaarten. De beschikking verduidelijkt het standpunt van de Commissie met betrekking tot een
aantal vraagstukken in deze sector. De conclusie is dat sommige bepalingen van de betaalkaartenregeling
van Visa International, die bij de Commissie ter goedkeuring waren aangemeld, buiten de werkingssfeer
van het verbod van artikel 81 vallen. De beschikking heeft betrekking op alle typen internationale Visa-
kaarten (kredietkaarten met doorlopende kredietfaciliteit, debetkaarten met uitgestelde debitering en
debetkaarten met directe debitering). Zij gaat uitsluitend in op de vijf hierna beschreven bepalingen uit de
Visa International-regels:

¥127∂ Zaak COMP/D1/37.557.
¥128∂ Persbericht IP/02/4, 3.1.2002.
¥129∂ PB C 231 van 11.8.2000, blz. 2.
¥130∂ Zaak COMP/29.373, PB L 293 van 10.11.2001, blz. 24.
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a) het discriminatieverbod, dat handelaren verbiedt kosten in rekening te brengen aan kaarthouders die
met hun Visa-kaart betalen.

De Commissie was weliswaar van oordeel dat het discriminatieverbod de vrijheid van de handelaar
om zijn eigen prijs te bepalen inperkt, maar zij kwam tot de conclusie dat niet kan worden gezegd
dat deze inperking een merkbaar negatief effect op de mededinging heeft. Marktonderzoeken in
Zweden en Nederland — waar het discriminatieverbod ongeldig is verklaard door de nationale
mededingingsautoriteiten — hadden aangetoond dat afschaffing geen significant effect had op
handelarenvergoedingen;

b) de gewijzigde regels betreffende de grensoverschrijdende uitgifte van kaarten en het grensover-
schrijdend werven van handelaren, die het Visa-leden nu mogelijk maken om kaarten uit te geven
aan consumenten en overeenkomsten te sluiten met (alle soorten) handelaren in andere lidstaten,
zonder eerst een bijkantoor/dochteronderneming op te richten in het betrokken land;

c) het beginsel dat licenties territoriaal zijn, hetgeen betekent dat banken in beginsel voor iedere
lidstaat een licentie nodig hebben om kaarten uit te geven en handelaren te werven.

Gezien het feit dat banken bijkomende handelsmerklicenties kunnen verkrijgen voor alle lidstaten
waarin het hun is toegestaan bancaire activiteiten te ontplooien, wordt dit beginsel niet beschouwd
als een merkbare beperking van de mededinging;

d) de regel „geen werving zonder uitgifte”, die van banken eist dat zij een redelijke hoeveelheid kaarten
uitgeven aan kaarthouders voordat zij handelaren beginnen te werven.

Deze regel wordt echter geacht de ontwikkeling van het systeem te bevorderen doordat hij een ruim
kaartenbestand garandeert, en aldus het systeem aantrekkelijker maakt voor handelaren;

e) de verplichting alle kaarten te honoreren, op grond waarvan handelaren alle geldige kaarten met het
Visa- (gewoonlijk kredietkaarten of debetkaarten met uitgestelde debitering) of Electron-symbool
(gewoonlijk een debetkaart met onmiddellijke debitering) moeten accepteren, ongeacht de identiteit
van de emittent, de aard van de transactie en het type kaart dat wordt gebruikt.

Gegeven het feit dat de ontwikkeling van een betaalsysteem afhankelijk is van de vraag of
emittenten kunnen vertrouwen op de aanvaarding van hun kaarten door handelaren die een
overeenkomst hebben gesloten met andere wervende instellingen, heeft deze regel ten doel de
ontwikkeling van de Visa-betaalregeling te bevorderen, aangezien daarmee de universele
aanvaarding van Visa-kaarten wordt gegarandeerd.

201. Visa-kaarten zijn door hun aard grensoverschrijdende betalingsmiddelen. De beschikking
concludeert dat de bepalingen in de regels van Visa International, die ten minste op de gehele gemeenschap-
pelijke markt toepasselijk zijn, althans potentieel de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden.

202. Los van de zojuist genoemde beschikking, heeft de Commissie in augustus een bekendmaking
gepubliceerd waarin zij belanghebbenden uitnodigt opmerkingen kenbaar te maken over haar voornemen
een gunstig standpunt in te nemen inzake de zogenaamde intraregionale multilaterale afwikkelings-
provisie (multilateral interchange fee — MIF) (131) van Visa. De Commissie had Visa oorspronkelijk een

¥131∂ Zaak COMP/29.373, PB C 226 van 11.8.2001, blz. 21.
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mededeling van punten van bezwaar doen toekomen, maar Visa heeft nu onder meer de volgende
wijzigingen voorgesteld: een verlaging van het niveau van de provisie, de invoering van objectieve
criteria om het niveau van de provisie vast te stellen, en doorzichtigheid voor de handelaren met
betrekking tot het niveau en het relatieve percentage van de categorieën kosten in de MIF.

7.3. Nucleaire verzekeringspools

203. In januari 2001 heeft de Commissie, met een bij administratieve brief afgegeven negatieve
verklaring, drie dossiers afgesloten inzake aanmeldingen betreffende verzekerings- en herverzeke-
ringspools voor atoomrisico’s, namelijk de Zweedse, Italiaanse en Spaanse pools (132). De Commissie
was van mening dat er drie verschillende relevante markten bij betrokken waren, namelijk voor de
verzekering van nucleair bezit, nucleaire herverzekering en nucleaire aansprakelijkheidsverzekering. De
twee eerstgenoemde markten hebben een wereldwijde omvang, zoals blijkt uit de voorbeelden van
grensoverschrijdende dienstverlening, en op die markten lag het aandeel van elk van de pools in kwestie
ruim onder de 5 %. Hieruit concludeerde de Commissie dat de pooling-overeenkomsten op de
mededinging in die markten geen merkbaar effect hadden. De markten voor nucleaire aansprakelijk-
heidsverzekering zijn echter nog steeds nationaal, vanwege de zeer uiteenlopende nationale wettelijke
regels op dit gebied, en de noodzaak van lokale regelingen voor geschillenbeslechting. Elk van de pools
in kwestie beschikte over een machtspositie op zijn nationale markt voor nucleaire aansprakelijkheids-
verzekering. Niettemin concludeerde de Commissie dat er zonder de poolingovereenkomsten geen
nucleaire aansprakelijkheidsverzekering met een afdoende dekking voor de desbetreffende risico’s zou
worden aangeboden, zodat de poolingovereenkomsten de mededinging in dat opzicht niet beperken.

7.4. Convergentie tussen bank- en verzekeringswezen

204. De term bankverzekering (bancassurance, of „Allfinanz” in het Duits) verwijst naar de
toenemende convergentie tussen banken en verzekeraars. Op detailhandelsniveau is de convergentie in de
financiële sector gebaseerd op veronderstelde distributiesynergieën: de mogelijkheid om verzekeringen
aan bankcliënten te verkopen en bankdiensten te leveren aan houders van een verzekeringspolis. Dit geldt
met name in Duitsland, waar recente wettelijke bepalingen met name particuliere pensioenproducten
begunstigen, en daarmee een groot — en mogelijk zeer winstgevend — nieuw handelsterrein blootleggen
voor banken en verzekeraars. Dit heeft geleid tot een toename in het aantal bankverzekeringsafspraken, in
de vorm van zowel samenwerkingsovereenkomsten als concentraties.

205. Vanuit mededingingsoogpunt geven de samenwerkingsovereenkomsten of concentraties tussen
banken en verzekeraars in het algemeen weinig problemen, omdat de betrokken ondernemingen nooit
eerder op elkaars markten aanwezig zijn geweest. Zie voor bankverzekeringsconcentraties ook zaak
M.2431, Allianz/Dresdner, die in deel II, onder II, Concentratiecontrole, van het XXXIe Verslag over het
mededingingsbeleid 2001 wordt besproken.

206. Wat de samenwerkingsovereenkomsten inzake bankverzekeringen aangaat, heeft de Commissie
in november 2001, nadat zij een Carlsberg-bekendmaking had gepubliceerd, in een administratieve brief
haar goedkeuring verleend aan de oprichting door de Generali-dochter AMB, de vierde verzekeraar van
Duitsland, en Commerzbank, de op drie na grootste bank van Duitsland, van een gemeenschappelijke
onderneming met betrekking tot de distributie van hun respectievelijke bank- en verzekeringsproducten
op detailhandelsniveau. De belangrijkste redenen voor deze goedkeuring waren dat a) de marktover-
lapping minimaal was, b) de relevante, aan elkaar gekoppelde directoraten geen problemen op het gebied

¥132∂ Zaken COMP/37.363, Svenska Atomförsikringspoolen, COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici, en COMP/34.558,
Aseguradores Riesgos Nucleares.
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van de mededinging veroorzaken en dat c) de partijen geduchte concurrentie zullen krijgen van onder
meer de Allianz/Dresdner-groep en de Münchener Rück/Ergo-groep.

8. Informatiemaatschappij

8.1. Mededeling van punten van bezwaar toegezonden aan Microsoft

207. Op 30 augustus heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar doen toekomen aan
het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft Corp. („Microsoft”) (133) inzake verscheidene inbreuken op
artikel 82. Deze mededeling van punten van bezwaar vormde een uitbreiding van en een aanvulling op
een eerdere mededeling, die in augustus 2000 was verzonden na een klacht van het Amerikaanse bedrijf
Sun Microsystems Inc (134).

208. Volgens de mededeling van punten van bezwaar van 2001 schendt Microsoft de communautaire
mededingingsregels door het vergroten van zijn machtspositie op de markt voor besturingssystemen voor
personal computers en voor besturingssystemen voor basisservers. De Commissie is van mening dat
Microsoft „interface-informatie” achtergehouden heeft voor concurrerende softwarefabrikanten, dat wil
zeggen informatie die deze fabrikanten nodig hebben om hun server-software te kunnen laten
samenwerken met de pc- en server-software van Microsoft „Windows”. Microsoft heeft haar interface-
informatie bovendien op discriminerende en selectieve wijze prijsgegeven.

209. Volgens de Commissie hanteert Microsoft met andere woorden een promotiestrategie die erop
gebaseerd is, het concurrenten onmogelijk te maken met hun server-software inhoudelijk te concurreren
met de Windows-software. Vanwege het wijdverbreide gebruik van Windows in informatietechnologie-
netwerken speelt de interoperabiliteit met Windows zonder meer een belangrijke rol bij de aankoopbe-
slissingen van klanten.

210. Voorts is de Commissie van mening dat Microsoft misbruik maakt van zijn machtspositie door
middel van zijn licentiebeleid voor Windows 2000. Als gevolg van Microsofts all-inlicentie, moeten
klanten betalen voor een compleet pakket diensten, ook al zouden ze bepaalde diensten liever van
concurrerende dienstenleveranciers afnemen. Klanten die reeds Windows gebruiken en die concurrerende
diensten willen aanschaffen, moeten dus dubbele licentietarieven betalen. Dit beleid dwingt klanten dus
min of meer tot de aankoop van Microsoft serverproducten, waarbij de keuze voor concurrerende
software wordt verkleind en de concurrentie wordt belemmerd.

211. Tot slot neemt de Commissie met betrekking tot de Media Player van Microsoft (een „streaming”
softwareprogramma dat een snelle overdracht via Internet, evenals het afspelen van geluids- of beeldbe-
standen op de pc mogelijk maakt), het standpunt in dat de gekoppelde verkoop van de Media Player en
het Windows pc-besturingssysteem een eerlijke concurrentie op basis van kwaliteit onmogelijk maakt.
Gezien het feit dat klanten geneigd zijn de bij aankoop op hun pc geïnstalleerde configuratie te
gebruiken, sluit deze gekoppelde verkoop andere fabrikanten van „streaming software” buiten.

212. De Commissie neemt kennis van het feit dat in de Verenigde Staten op 28 juni 2001 in beroep is
beslist dat Microsoft lid 2 van de Sherman-antitrustwet heeft geschonden door mededingingsbeperkende
middelen te gebruiken om zijn monopolie op de markt voor besturingssystemen te handhaven. De
Commissie houdt de uitkomst van deze zaak nauwgezet in de gaten en neemt er nota van dat het

¥133∂ Zaak COMP/37.792, Persbericht IP/01/1232, 30.8.2001.
¥134∂ Zaak COMP/37.245, die nu samen met zaak COMP/37.792 wordt behandeld onder zaak nr. COMP/37.792.
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Amerikaanse ministerie van Justitie en verscheidene staten hebben ingestemd met een voorstel voor een
einduitspraak waarbij de zaak in der minne zou worden geregeld, terwijl andere staten de rechtszaak
voortzetten. Hoewel sommige uitspraken in de Amerikaanse rechtszaak gevolgen zouden kunnen hebben
voor de praktijken die de Commissie onderzoekt, richten de Amerikaanse zaak en de communautaire
zaak zich niet op dezelfde feiten en zijn ze derhalve complementair.

8.2. Informatiemaatschappij en Internet

213. Het creëren van een open en concurrerend klimaat voor de ontwikkeling van Internet en e-commerce
blijft het belangrijkste doel van de Commissie. De geldende mededingingsregels zijn, dankzij hun
passende abstractieniveau, zonder enige twijfel toereikend om op de karakteristieke eigenschappen van
Internet te worden toegepast. De mededingingsregels zijn buitengewoon goed aan te passen aan
veranderende economische omstandigheden, zelfs aan die welke het gevolg zijn van de fundamentele
wijziging in de manier van zakendoen die zich voordoet in de Interneteconomie.

214. Uit mededingingsoogpunt hebben zich problemen voorgedaan met betrekking tot de telecommu-
nicatie-infrastructuur die voor Internetverkeer wordt gebruikt. Die problemen deden zich voor op
verscheidene markten, met name de markten voor breedbandige (hoge capaciteit) en smalbandige (lage
capaciteit) Internettoegang en de markten voor Internetconnectiviteit.

215. Het ontbreken van concurrentie op de lokale toegangsmarkten in alle lidstaten, met name voor
breedbandige toegang, werd eveneens aangemerkt als een grote belemmering voor de totstandkoming
van Internet en Internetdiensten in Europa. In een eerder stadium was de Commissie begonnen met het
nemen van belangrijke beleidsstappen in dit opzicht, zoals de verordening inzake „ontbundelde toegang
tot het aansluitnet” en het bedrijfstakonderzoek inzake het aansluitnet (135), zodat zij nu gereed is om te
zoeken naar nog verdergaande initiatieven. De Commissie is steeds de eventuele concurrentiedruk in
aanmerking blijven nemen die van alternatieve breedbandige toegangsplatforms zou kunnen komen,
waaronder mobiele draadloze toegang. Weliswaar zet deze mobiele draadloze toegang de concurrentie-
positie van de thans dominerende aansluitnettechnologie waarschijnlijk voldoende onder druk, maar
daarom is het van even groot belang om toezicht te houden op de dominerende marktspelers in de
mobieletelefoonsector.

216. Er zijn ook problemen aan het licht gekomen op het gebied van Internetbeheer, met name met
betrekking tot Internetdomeinnamen. De zaken die de Commissie in behandeling heeft, hebben onder
meer betrekking op klachten uit hoofde van artikel 82 tegen registraties van „top level” -domeinnamen.
De Europese mededingingsregels zijn zonder enige twijfel van toepassing op het Domain Name System
(DNS). In het algemeen is de Commissie van mening dat speculatieve, discriminerende en kwaadwillige
registratie van Internetdomeinnamen moet worden voorkomen, omdat zulks van essentieel belang is om
een open en concurrerende omgeving op Internet te kunnen waarborgen.

9. Sport

217. De Commissie heeft in haar verslag over de sport aan de Raad van Helsinki (136) haar standpunt
kenbaar gemaakt inzake de manier waarop de verschillende functies van sport met elkaar in overeen-
stemming kunnen worden gebracht. De Raad van de Europese Unie heeft in zijn aan de conclusies

¥135∂ Zie hoofdstuk I.C.3.4.
¥136∂ Verslag van de Commissie aan de Europese Raad teneinde de bestaande sportstructuren te vrijwaren en de sport haar

sociale functie in het kader van de Gemeenschap te laten behouden. COM(1999) 644 def. van 10 december 1999.
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van de Raad van Nice gehechte verklaring (137) benadrukt dat bij alle activiteiten van de Gemeenschap
rekening moet worden gehouden met „de maatschappelijke, educatieve en culturele functie van de
sport, die het specifieke karakter ervan bepaalt, teneinde de ethiek en de solidariteit die noodzakelijk
zijn voor het behoud van de maatschappelijke rol van de sport, te eerbiedigen en te bevorderen”.

218. De verklaring bevestigt het feit dat de Raad veel waarde hecht aan de autonomie van de sportor-
ganisaties en aan hun recht op zelfbestuur door middel van passende verenigingsstructuren. Zo hebben de
sportorganisaties de taak hun tak van sport te organiseren en te bevorderen, met name wat betreft de
spelregels en de samenstelling van de nationale ploegen. Deze taak moet uiteraard met inachtneming van
de nationale en communautaire wetgeving worden uitgevoerd.

219. De Raad heeft in het bijzonder de aandacht gevestigd op de centrale rol die de sportbonden
spelen bij de noodzakelijke solidariteit tussen recreatiesport en topsport en heeft aangegeven welke
beginselen zij daarbij moeten hanteren: de toegang van een groot publiek tot sportevenementen, de
ondersteuning van de amateursport, de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, de bevordering
van gelijke toegang voor vrouwen en mannen, de opleiding van jongeren, de bescherming van de
gezondheid, de bestrijding van doping.

220. In 2001 heeft de Commissie de gelegenheid gekregen de beginselen die de Raad in zijn
verklaring had opgesteld, ten uitvoer te leggen in het kader van vier mededingingszaken.

¥137∂ Verklaring over de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelijke functie daarvan in Europa, waarmee bij de
uitvoering van het gemeenschappelijk beleid rekening moet worden gehouden.

Kader 5: Transfers van voetballers

Op 5 maart 2001 hebben de commissarissen Monti, Reding en Diamantopoulou, en de voorzitters
van de FIFA en de UEFA de discussies afgerond over de internationale transfers van voetballers.
De FIFA en de UEFA hebben afgesproken nieuwe transferregels in te voeren op basis van een
aantal beginselen (1), waarvan de drie belangrijkste erop gericht zijn de opleiding van jonge spelers
te bevorderen en de stabiliteit in de teams, de integriteit, de regelmaat en het goede verloop van de
competitie te waarborgen, dit alles binnen het kader van de specifieke kenmerken van voetbal, met
als doel de belangstelling van de fans en van de toeschouwers voor deze sport vast te houden.

a) Het eerste onderwerp van discussie was de opleidingspremie. De Commissie heeft altijd al het
idee van een opleidingspremie gesteund, die in overeenstemming zou moeten zijn met de
opleidingskosten, ook bij afloop van het contract. Een jonge voetballer, dit wil zeggen een
voetballer die jonger is dan 23 jaar, wordt tot de leeftijd van 21 jaar beschouwd als zijnde in
opleiding. Mocht hij naar een andere club vertrekken, dan is het gerechtvaardigd dat de
opleidende club een vergoeding wenst te ontvangen die de gemaakte opleidingskosten dekt.
Het probleem zit hem uiteraard in de berekening van de omvang van de kosten. De
Commissie is ermee akkoord gegaan dat deze berekening hoger mag uitvallen dan de
werkelijke opleidingskosten ten behoeve van de voetballer in kwestie, maar dat rekening moet

(1) Persbericht van de Commissie IP/01/314, 6.3.2001.
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9.1. Formule 1

221. De dossiers van de Formule 1 zijn zeer belangrijk, zowel financieel en economisch gezien als wat
de organisatorische aspecten binnen een internationale sportbond betreft. De Commissie heeft in 1999
kenbaar gemaakt dat de Fédération internationale de l’automobile (FIA) in haar ogen een belangen-
conflict had tussen enerzijds haar taak als regulerende instantie voor de sporttak, en anderzijds haar
activiteiten als organisator van autoraces. Deze situatie bevoordeelde de kampioenschappen die de FIA
organiseerde, in het bijzonder van de Formule 1. De Commissie heeft ook opnieuw de contractvoor-
waarden ter discussie gesteld tussen FOA, de maatschappij die met name de uitzendrechten van de
Formule 1-races beheert, en de omroepen, omdat in deze contracten de uitzending van autosporteve-
nementen die met de Formule 1-races hadden kunnen concurreren kon worden verboden.

 worden gehouden met de prestaties van het opleidingscentrum. Wanneer een jonge voetballer
achtereenvolgens bij meerdere clubs speelt, krijgt de oorspronkelijke opleidende club een
deel van de opleidingspremie die hij ontvangt.

b) Het tweede punt van aandacht werd gevormd door de contracten, en met name de kwestie van
de beperking van de duur ervan, waarbij een van de doelstellingen was de omzeiling van het
arrest Bosman (C-415/93, Bosman, Jurispr. 1995, I-4921) te voorkomen. Zo werd de looptijd
van de contracten beperkt tot ten hoogste vijf jaar en ten minste één jaar, dit om competitie-
vervalsende transfers tijdens het seizoen tegen te gaan. Deze tussentijdse transfers moeten
alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van een
blessure of bij een volledig verstoorde relatie tussen de speler en zijn trainer. Wat de contract-
beëindiging betreft, steunt de Commissie een uitgebalanceerd systeem voor eenzijdige
beëindiging van het contract. Voorheen stelde de FIFA de toestemming van de twee clubs
verplicht voordat de transfer van een speler tijdens de looptijd van het contract kon plaats-
vinden. Een speler kan thans zonder deze dubbele toestemming overgaan naar een andere
club, maar er kan wel compensatie worden geëist die ofwel rechtstreeks in het contract van de
speler is vastgelegd, ofwel door de club kan worden gemotiveerd. Tegen buitensporig hoge
bedragen kan bezwaar worden gemaakt bij de rechter. Bovendien hebben de bestuurders van
clubs en sportbonden benadrukt dat de opbouw van een team een aantal jaren in beslag neemt
en dat het vertrek van een speler na slechts een of twee jaar het bereikte resultaat gedeeltelijk
tenietdoet. Om het aantal contractbeëindigingen zo beperkt mogelijk te houden, is een
mechanisme van sportstraffen ingesteld, die kunnen oplopen tot een schorsing van vier
maanden na het eerste of het tweede jaar. Deze straffen kunnen echter niet meer na afloop van
het derde jaar worden opgelegd. Dit systeem beperkt dus de contractbeëindigingen tijdens de
eerste twee jaren, maar bevordert deze vanaf het derde jaar. Op die manier is een evenwicht
gevonden tussen de belangen van de verschillende partijen. Ook is er een zekere flexibiliteit
geïntroduceerd om de regels ten behoeve van een gerechtvaardigde sportieve reden („juste
cause sportive”) na te leven.

c) Tot slot zijn paritaire arbitrageorganen, bestaande uit vertegenwoordigers van de spelers en
van de clubs, opgericht. Het Tribunal Arbitral du Football, een beroepsinstantie waarvan één
kamer tevens paritair is samengesteld, zal beslissen in conflicten betreffende internationale
transfers. Deze nieuwe arbitrageorganen hebben als taak de dossiers die hen bereiken snel te
behandelen, wat de spelers overigens niet de mogelijkheid ontneemt om, als ze dat willen,
voor het gerecht te verschijnen, iets wat de traditionele FIFA-regels onmogelijk maakten.
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222. De Commissie is er uiteindelijk in geslaagd in overeenstemming met de FIA en de FOA een
oplossing voor deze problemen te vinden. Volgens deze oplossing, die in juni 2001 in het Publicatieblad
is bekendgemaakt, trekt de FIA zich terug uit de commerciële kant om haar onafhankelijkheid en
onpartijdigheid te bewaren als regulerende instantie. Zo heeft zij ten dele afstand gedaan van haar
televisierechten, en deze voor het overige overgedragen aan de rechthebbenden. Overigens heeft de FIA
belangrijke wijzigingen aangebracht in deze regels, door duidelijke criteria op te stellen voor de
toekenning van FIA-licenties aan sportevenementen en aan de respectieve deelnemers. Wat de
commerciële activiteiten betreft, heeft de FOA de mededingingsbeperkende bepalingen uit haar overeen-
komsten met de circuits en de televisiezenders geschrapt; bovendien heeft zij de promotie van rally’s
opgegeven.

223. Deze nieuwe situatie zal een gunstige uitwerking hebben op de automobielsport in Europa. De
verbetering van het FIA-reglement zal bijdragen tot de inachtneming van de noodzakelijke veiligheids-
maatregelen zonder de commerciële belangen van de onafhankelijke organisatoren van de FIA te
schaden. Het belang van de FIA om de kampioenschappen met het „FIA”-label te bevoordelen is immers
geneutraliseerd, aangezien de bond in de toekomst op alle kampioenschappen evenveel winst maakt. De
vrijheid van handelen, de toegenomen transparantie en de garantie van hogere veiligheidsnormen bieden
een gunstig klimaat voor de voortdurende ontwikkeling van de autosport en van een model voor de
organisatie van een sporttak.

9.2. UEFA

224. Het UEFA-reglement inzake de uitzending van sportevenementen, dat oorspronkelijk aan de
Commissie werd voorgelegd, was zeer gecompliceerd en had een zeer grote reikwijdte. De uitzending
van wedstrijden was gedurende het hele weekend verboden. De Commissie heeft getracht een evenwicht
te vinden tussen het sportieve belang en de mededingingsregels. Met ingang van het seizoen 2000/2001
maakt het UEFA-reglement het mogelijk dat de nationale bonden de uitzending van sportevenementen
binnen hun grondgebied verbieden gedurende de tweeënhalf uur op zaterdag of zondag gedurende welke
de belangrijkste nationale wedstrijden worden gespeeld.

9.3. De subsidies voor de Franse profvoetbalclubs

225. Dit dossier heeft betrekking op de artikelen 87 en volgende van het Verdrag, betreffende
staatssteun. De Franse overheid stond erop dat de Commissie een standpunt innam inzake een voor haar
nieuw thema, namelijk dat van staatssteun op sportgebied voor de financiering van trainingscentra voor
jonge spelers. De Commissie heeft de toekenning van deze subsidies goedgekeurd, gezien hun educatieve
en op integratie gerichte doel, en hun geringe effect op de concurrentie tussen de grote clubs.

226. In 2002 zal de Commissie de in de Verklaring van Nice neergelegde beginselen verder toepassen
in haar onderzoek naar twee zaken die zich momenteel in een afsluitende fase bevinden, namelijk de zaak
van het FIFA-reglement dat de activiteit van de spelersagenten regelt, en die van het UEFA-voorschrift
betreffende eenzelfde exploitant die eigenaar is van of economische zeggenschap heeft over meerdere
sportclubs die aan dezelfde competities deelnemen. De Commissie is eveneens bezig met het onderzoek
van een aantal dossiers inzake de gemeenschappelijke verkoop van de exclusieve rechten voor de
uitzending van sportevenementen aan één enkele radiozender per land voor een periode van meerdere
jaren.
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10. Farmaceutische industrie

227. Vanuit beleidsmatig oogpunt heeft de behandeling van antitrustzaken door de Commissie in de
farmaceutische sector in de loop van 2001 twee vermeldenswaardige ontwikkelingen doorgemaakt. In
beide gevallen werd de Commissie verzocht rekening te houden met het centrale belang van onderzoek
en ontwikkeling in deze sector.

228. Allereerst heeft de Commissie verdere stappen ondernomen om de parallelhandel in deze sector
te handhaven. Zij heeft dit enerzijds gedaan door in beroep te gaan tegen de uitspraak van het Gerecht
van eerste aanleg op 26 oktober 2000 in een zaak betreffende het cardiovasculaire product Adalat (138) van
Bayer en, anderzijds, door de goedkeuring van een verbodsbeschikking tegen het systeem van dubbele
prijsstelling van GlaxoWellcome voor ongeveer tachtig in Spanje verkochte medicijnen.

229. Ten tweede hebben de diensten van de Commissie, op grond van de recente richtsnoeren van de
Commissie betreffende horizontale mededingingsbeperkingen, twee door farmaceutische bedrijven
opgerichte gemeenschappelijke ondernemingen beoordeeld en goedgekeurd die ten doel hadden
bepaalde nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, te produceren en te verkopen (139).

10.1. Parallelhandel: Adalat, GlaxoWellcome

10.1.1. Adalat

230. Begin januari 2001 tekende de Commissie beroep aan (140) tegen de uitspraak waarin het Gerecht
van eerste aanleg haar beschikking had vernietigd die een overeenkomst verbood tussen Bayer en
groothandelaren in Spanje en Frankrijk welke een uitvoerverbod bevatte voor het middel Adalat (141). De
rechtsvragen die nu zijn voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie zijn i) onder welke
omstandigheden kan worden gesteld dat handelaren met hun leverancier instemmen wat betreft een
bepaalde beperking van de mededinging en ii) onder welke omstandigheden gesteld kan worden dat deze
beperking neerkomt op een uitvoerverbod.

231. Deze ogenschijnlijk juridisch-technische kwesties zijn van wezenlijk belang voor het
veiligstellen van het beleid van de Commissie inzake verticale territoriale beperkingen in deze en andere
sectoren. Naar de mening van de Commissie is het Gerecht van eerste aanleg afgeweken van bestaande
jurisprudentie van het Hof van Justitie door een te beperkte uitlegging te geven van de begrippen
„overeenkomst” en „uitvoerverbod” (142). Als deze niet-uitlegging door het Hof van Justitie wordt
herroepen, zouden bedrijven op grond ervan regelingen die gericht zijn tegen parallelhandel zodanig
kunnen inkleden dat hun activiteiten buiten de werking van artikel 81 van het EG-Verdrag vallen. Dit zou
op zijn beurt weer het einde kunnen betekenen van het beleid van de Commissie om de parallelhandel in
de farmaceutische en andere sectoren te beschermen en ondertussen een kwalitatieve beoordeling uit te
voeren van de voordelen die volgens de bedrijven aan hun handelwijze verbonden zijn.

¥138∂ Zaak T-41/96 Bayer tegen Commissie (nog niet gepubliceerd).
¥139∂ Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkom-

sten, PB C 3 van 6.1.2001.
¥140∂ Zaak C-2/01 en 3/01 P. Bundesverband der Arzneimittel-Importeure heeft hogere voorziening ingesteld tegen het door het

Gerecht van eerste aanleg gewezen arrest. Het Hof van Justitie heeft de twee hogere voorzieningen samengevoegd.
¥141∂ Zaak COMP/34.279; beschikking van de Commissie van 10.1.1996, PB L 201 van 9.8.1996, blz. 1; Persbericht IP/96/19,

10.1.1996.
¥142∂ Zie voor een samenvatting van de voornaamste argumenten van de Commissie voor hogere voorziening, PB C 79 van

10.3.2001, blz. 15.
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10.1.2. GlaxoWellcome (143)

232. Een dergelijke kwalitatieve beoordeling heeft de Commissie uitgevoerd in de beschikking gericht
tot GlaxoSmithKline (GSK) waarin een systeem van dubbele prijsstelling werd verboden, op grond
waarvan GlaxoWellcome (GW) aan Spaanse groothandelaren een hogere prijs berekent voor middelen
die deze uitvoeren dan voor middelen die ze verkopen voor gebruik in Spanje.

233. In haar beschikking weidt de Commissie niet lang uit over de vraag of er al dan niet sprake is van
een „overeenkomst” in de zin van artikel 81, lid 1, omdat er eenvoudigweg bewijzen zijn dat de meeste
handelaren met het prijssysteem van GW, dat in diens nieuwe verkoopvoorwaarden was opgenomen,
akkoord zijn gegaan. In het kader van artikel 81, lid 1, erkent de Commissie de juistheid van GW’s
argument dat de farmaceutische sector sterk gereguleerd is, in die zin dat nationale overheden vaak een
stem hebben in de vaststelling van de verkoopprijzen en dat er in alle lidstaten terugbetalingsregelingen
bestaan die ervoor zorgen dat de patiënten geen bijzonder prijsgevoelige klanten zijn. Het is ook duidelijk
dat het ontbreken van harmonisatie tussen nationale regelingen leidt tot een bepaald verschil in de
prijsniveaus tussen lidstaten. Toch blijft de Commissie van mening — overeenkomstig de gangbare
jurisprudentie — dat dit ontbreken van harmonisatie de farmaceutische bedrijven niet het recht geeft dit
prijsverschil te consolideren door hogere prijzen aan te rekenen in landen met lagere prijzen, waar
geneesmiddelen worden uitgevoerd naar landen met hogere prijzen. Volgens de Commissie laten
dergelijke systemen van dubbele prijsstelling de segmentering van nationale markten ten onrechte
voortduren.

234. Desalniettemin gaat de Commissie verder met haar diepgaand onderzoek naar de bewering van
GW dat deze segmentering van nationale markten voordelen biedt aan de consumenten en dat daarom
zijn systeem van dubbele prijsstelling in aanmerking komt voor een vrijstelling ingevolge artikel 81,
lid 3. Het is de eerste zaak waarin een farmaceutisch bedrijf de Commissie heeft gevraagd een dergelijke
beoordeling uit te voeren. GW brengt in wezen twee argumenten naar voren, die beide door de
Commissie zijn weerlegd.

235. Het eerste argument van GW luidt dat parallelhandel inkomensverliezen met zich brengt,
waardoor zijn O&O-budget omlaag gaat (ruwweg 15 % van zijn kosten) en dat daardoor weer zijn
capaciteit om nieuwe, innoverende geneesmiddelen te ontwikkelen, afneemt. In dit verband merkt de
Commissie onder meer op dat eventuele inkomensverliezen even goed zouden kunnen worden verrekend
via het marketingbudget van GW (de overige 85 % van zijn kosten). Dit lijkt een logischer alternatief,
omdat de O&O-investeringen in de farmaceutische sector tot de hoogste in de economie behoren en
innovatie er — meer nog dan de prijs — de belangrijkste mededingingsparameter is. GW stelt tevens dat
parallelhandel vertragingen veroorzaakt in het op de markt brengen van geneesmiddelen in de landen met
lagere prijzen. De Commissie acht de bewijzen hiervoor niet overtuigend.

236. GW heeft in de tussentijd geprobeerd de beschikking van de Commissie nietig te laten
verklaren (144).

237. Alle rechtsvragen die in de zaken Adalat en Glaxo zijn opgeworpen, komen ook aan de orde in
veel andere lopende aanmeldingszaken. Verscheidene farmaceutische bedrijven, waaronder Merck,
verzoeken de Commissie hen een negatieve verklaring, of in ieder geval een vrijstelling, te verlenen voor
hun leveringsquotasystemen. Deze systemen — waarvan wordt gezegd dat ze eenzijdig aan de groothan-

¥143∂ Zaak COMP/36.957; beschikking van de Commissie van 8.5.2001, PB L 302 van 17.11.2001; Persbericht IP/01/661,
8.5.2001.

¥144∂ Zaak C-168/01 P, sub judice.
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delaren worden opgelegd — beperken de hoeveelheden geneesmiddelen die aan groothandelaren worden
geleverd in overeenstemming met de binnenlandse verkoopcijfers die zij in het verleden hebben
gerealiseerd. De farmaceutische bedrijven rechtvaardigen dit met name door zich te beroepen op de
productie- en distributieplanning. Veel groothandelaren hebben al lange tijd klachten tegen deze
systemen. Nu de Commissie haar Glaxo-beschikking heeft goedgekeurd, zijn haar diensten begonnen
deze leveringsquotasystemen nauwkeuriger te onderzoeken.

10.2. Gemeenschappelijke ondernemingen

238. De Commissie onderkent het belang van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de
farmaceutische sector. In de loop van 2001 hebben haar diensten een administratieve brief verstuurd in
twee zaken waarin farmaceutische bedrijven een gemeenschappelijke onderneming hadden aangemeld
die een samenwerkingsverband tot stand zou brengen op het gebied van de ontwikkeling, productie en
verkoop van nieuwe geneesmiddelen. De twee zaken wierpen discussiepunten op in verband met de
richtsnoeren van de Commissie inzake horizontale mededingingsbeperkingen.

10.2.1. Pfizer/EISAI (145)

239. In de eerste zaak betrof het het besluit van Pfizer (USA) om samen met EISAI (Japan) een
geneesmiddel tegen Alzheimer op de markt te brengen. Pfizer zou zijn eigen, in ontwikkeling zijnde
product laten vallen ten gunste van dat van EISAI, die zorg zou dragen voor het overgrote deel van de
O&O- en productieactiviteiten. Pfizer zou zijn wereldwijde distributienetwerk gebruiken en het
leeuwendeel van de marketingactiviteiten voor zijn rekening nemen. Tegen de tijd dat beide partijen hun
samenwerking aanmeldden, was hun product (algemeen bekend onder de merknaam Aricept) reeds op de
markt, terwijl vrijwel geen van de concurrerende gemeenschappelijke ondernemingen op het gebied van
O&O erin was geslaagd een rivaliserend product op de markt te brengen. Uit het hoge marktaandeel van
Aricept bleek dat het in veel lidstaten een machtspositie innam.

240. De Commissie beschouwde het feit dat Pfizer zijn O&O-activiteiten opgaf als een concurrentie-
verlies in de zin van artikel 81, lid 1. Als EISAI ervoor had gekozen samen te werken met een sterke
marketingpartner die zelf geen product in ontwikkeling had, zou er meer concurrentie op deze markt zijn
geweest. Met het oog op de duidelijke voordelen voor de consument zagen de diensten van de Commissie
echter voldoende redenen om een vrijstelling te verlenen. De hoge marktaandelen werden de partijen niet
aangerekend, omdat deze het gevolg waren van het zogenaamde „voordeel van de pionier”. De duur van
de vrijstelling werd echter beperkt tot zeven jaar, gerekend vanaf de marktintroductie van het
geneesmiddel, omdat de partijen niet hadden aangetoond dat ze langer nodig hadden om hun relatief lage
investeringen terug te verdienen (146).

10.2.2. Pfizer/Aventis (147)

241. In de tweede zaak was Pfizer (USA) een samenwerkingsverband aangegaan met een andere
belangrijke speler (Aventis) en een kleiner, in de VS gevestigd onderzoeksbedrijf met de naam Inhale.
Het doel was een inhaleerbaar insulineproduct te ontwikkelen, produceren en verkopen op een markt
waar tot dan toe alleen injecteerbare insuline verkrijgbaar was. Pfizer was in het geheel niet vertegen-
woordigd op de markt voor (injecteerbare) insuline en Aventis kwam op die markt pas op de derde plaats,
na de twee in de meeste lidstaten toonaangevende fabrikanten (Novo Nordisk en Eli Lilly).

¥145∂ Zaak COMP/36.932.
¥146∂ Zie de richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, lid 73, PB C 3 van 6.1.2001.
¥147∂ Zaak COMP/37.590.
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242. Om deze reden werd de gemeenschappelijke onderneming (in feite een reeks afzonderlijke
gemeenschappelijke ondernemingen) niet geacht een mededingingsprobleem te veroorzaken in de zin
van artikel 81, lid 1. Een non-concurrentieverplichting (30 jaar plus 5 jaar na afloop om de praktische
kant van de afronding van de samenwerking te regelen) werd als te lang beschouwd om als een
aanvullende beperking te kunnen gelden. De partijen hebben zich ertoe verbonden deze periode terug te
brengen naar 20 jaar (plus 3 jaar na afloop). De diensten van de Commissie hebben het non-concurren-
tiebeding aanvaard met het oog op de relatief zwakke marktpositie van de betrokken partijen en vanwege
het feit dat er geen merkbaar marktafschermingseffect voortkomt uit de exclusieve handelsovereen-
komsten tussen deze partijen. Onder deze omstandigheden achtten de diensten van de Commissie het niet
nodig de precieze duur te bepalen van de periode die de partijen nodig zouden hebben om hun hoge
investeringen terug te verdienen.

243. Er zij op gewezen dat de twee zaken betrekking hadden op samenwerking op marketingniveau in
de vorm van gezamenlijke promotie of gezamenlijke marketing. In het geval van gezamenlijke promotie
gebruiken twee of meer ondernemingen hun verkooppersoneel om het product op de markt te zetten
onder een enkel handelsmerk, terwijl gezamenlijke marketing betekent dat iedere onderneming het
product onder haar eigen handelsmerk verkoopt. Sommige landen verbieden gezamenlijke promotie
vanwege het feit dat de medepromotor geen marketingvergunning heeft voor het betreffende
geneesmiddel. In deze landen zullen ondernemingen kiezen voor de methode van de gezamenlijke
marketing.
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D — Statistieken
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II — CONCENTRATIECONTROLE

A — Algemeen beleid en nieuwe ontwikkelingen

1. Inleiding — Algemene ontwikkelingen

244. Na zeven jaar snelle groei van de fusieactiviteit is het aantal aanmeldingen van concentraties
in 2001 licht afgenomen tot 335, terwijl dit aantal in het jaar daarvoor 345 bedroeg.

245. De Commissie gaf 339 eindbeschikkingen, waarvan 20 na grondig onderzoek (5 verbodsbe-
schikkingen, 5 onvoorwaardelijke goedkeuringen en 10 voorwaardelijke goedkeuringen) en
13 voorwaardelijke goedkeuringen na een inleidend onderzoek („fase I”). De Commissie hechtte in fase I
haar goedkeuring aan 312 zaken. 140 beschikkingen (45 %) van de fase-I-goedkeuringen werden
gegeven overeenkomstig de in september 2000 geïntroduceerde vereenvoudigde procedures. Daarnaast
gaf de Commissie 7 verwijzingsbeschikkingen krachtens artikel 9 van de concentratieverordening en
startte zij een grondig onderzoek in 22 zaken, waarvan 3 aan het eind van het jaar nog niet waren
afgerond (148).

246. De fusieactiviteit in de telecommunicatie- en mediasector, die zwaar door de val van de aandelen-
koersen werd getroffen, werd in 2001 bijna stopgezet. Terwijl er in 2000 in deze sectoren nog
65 aanmeldingen waren, daalde dit aantal tot 4 in 2001, waarbij het verschil tussen het vierde kwartaal
van 2000 en het eerste kwartaal van 2001 markant was: 13 zaken in de eerstgenoemde periode tegen
1 zaak in de eerste drie maanden van 2001.

247. In de door de Commissie behandelde zaken waren er bij de fusie of overname meestal twee (of
meer) EU-bedrijven betrokken. Het aantal transacties tussen ondernemingen binnen en buiten de EU nam
in 2001 ten opzichte van 2000 af, terwijl het aantal binnenlandse transacties tussen bedrijven die in
hetzelfde land gevestigd waren, steeg.

248. Ondanks het enigszins lagere aantal aanmeldingen waren er vijf verbodsbeschikkingen (149), het
grootste aantal in één jaar tot dusver. Daarnaast werden in fase II door de aanmeldende partijen vijf
aanmeldingen ingetrokken (deels ten gevolge van de door de Commissie gemaakte bezwaren uit
mededingingsoogpunt en deels om andere redenen die daar geen verband mee houden). Alle vijf
verbodsbeschikkingen werden gegeven naar aanleiding van het ontstaan (vier zaken) of de versterking
(één zaak) van een individuele machtspositie. Een mogelijke collectieve machtspositie stond in het

¥148∂ COMP/M.2495 – Haniel/Fels; COMP/M.2547 – Bayer/Aventis Crop Science; en COMP/M.2568 – Haniel/Ytong.

2000 2001

Binnenlands 74 85

Binnen de EU 144 138

EU — niet-EU 102 82

Niet-EU — niet-EU 31 36

¥149∂ Overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de concentratieverordening.
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verslagjaar centraal in vijf fase-II-zaken. In de zaak MAN/Auwärter (150) en in twee zaken die gezamenlijk
werden behandeld, UPM Kymmene/Haindl (151) en Norske Skog/Parenco/Walsum (152), leidde een grondig
onderzoek tot onvoorwaardelijke goedkeuring van de transacties. In twee andere zaken die gelijktijdig
werden onderzocht, BP/E.ON (153) en Shell/DEA (154), keurde de Commissie de transacties goed nadat de
partijen hadden toegezegd de collectieve machtspositie op de markt voor ethyleen op het leidingennet
„ARG+” dat Nederland, België en Duitsland met elkaar verbindt, aan te pakken.

249. Ondanks de toename van het aantal verbodsbeschikkingen blijft het aantal aangemelde
concentraties dat uiteindelijk verboden wordt, klein (1 %, of 2 % als intrekkingen in fase II worden
meegerekend). Er is geen systematische opwaartse of neerwaartse trend wat betreft het risico dat de partij
die een fusie aanmeldt, loopt om tot een intrekking in fase II gedwongen te worden of met een verbods-
beschikking geconfronteerd te worden (zie onderstaande tabel).

Verbodsbeschikkingen en intrekkingen in fase II, 1991-2001

2. Nationale markten en potentiële mededinging

250. Ongeveer de helft van de verbodsbeschikkingen en intrekkingen in fase II betrof dit jaar
bedrijven die in hetzelfde land zijn gevestigd. Meestal deden zich mededingingsproblemen voor in
diverse landen, niet alleen in de landen waar de fuserende partijen hun hoofdkantoor hadden. Niettemin
leidt een verbod van „binnenlandse” fusies veelal tot de meeste protesten en lobbyacties bij landelijke
politici door de betrokken bedrijven, zoals kon worden geconcludeerd na de verbodsbeschikkingen dit
jaar in de zaken General Electric/Honeywell (155) en Schneider/Legrand (156) alsmede de intrekking in fase
II van SEB/Föreningssparbanken (157). Sinds 1990 hadden 12 van de in totaal 18 verbodsbeschikkingen
betrekking op dergelijke „binnenlandse” fusies. Bedrijven in de volgende landen werden door de
12 „binnenlandse” verbodsbeschikkingen getroffen: Duitsland (3), de Verenigde Staten (2), Nederland
(2 zaken, beide als gevolg van een verwijzing overeenkomstig artikel 22 door Nederland) en het Verenigd
Koninkrijk, Zuid-Afrika (158), Finland (verwijzing overeenkomstig artikel 22), Zweden en Frankrijk (elk
één zaak). De geografische spreiding van verboden binnenlandse concentraties blijkt in overeenstemming
te zijn met de relatieve grootte van de respectieve landen, zonder dat bepaalde landen of groepen landen
er uit springen. Met name kan uit de gegevens niet worden opgemaakt dat de concentratiecontrole van de

¥150∂ COMP/M.2201, 26.6.2001.
¥151∂ COMP/M.2498, 21.11.2001.
¥152∂ COMP/M.2499, 21.11.2001.
¥153∂ COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥154∂ COMP/M.2389, 23.8.2001.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal

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

Verbodsbeschikkingen 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Intrekkingen in fase II 1 1 4 5 6 3 20

Risico 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∂ COMP/M.2220, 3.7.2001.
¥156∂ COMP/M.2282, 10.10.2001.
¥157∂ COMP/M.2380, zaak ingetrokken.
¥158∂ Zaak COMP/M.619 Gencor/Lonrho: Lonrho is in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd, maar de hoofdactiviteiten van

het bedrijf vinden in zuidelijk Afrika plaats.
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Commissie aanleiding geeft tot een vertekening voor de kleine landen. Zeven verboden binnenlandse
concentraties hadden aantoonbaar betrekking op bedrijven die in grote economieën waren gevestigd (D,
UK, F en de Verenigde Staten), twee betroffen kleine landen (FIN, S), terwijl de status van Nederland en
Zuid-Afrika afhankelijk is van het groottecriterium dat werd gehanteerd (bevolking, BBP, oppervlakte
enz.). Behalve op de thuismarkten van de bedrijven zorgden de meeste verboden binnenlandse
concentraties ook voor mededingingsproblemen in andere EER-landen.

251. Gezien het kleine aantal verbodsbeschikkingen kunnen er slechts weinig statistisch significante
conclusies worden getrokken uit de verdeling van deze beschikkingen over de verschillende landen en in
de tijd. Dit moet men in gedachten houden bij het bekijken van onderstaande tabel. De tabel vermeldt het
aantal ondernemingen dat door een verbodsbeschikking is getroffen, samen met het aantal betrokken
partijen (d.w.z. twee of meer per transactie) uit elk land waar bedrijven door een verbodsbeschikking zijn
getroffen. Wat betreft de EER-landen zijn bedrijven uit Zweden, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk,
Finland en Duitsland geconfronteerd met een bovengemiddeld percentage verbodsbeschikkingen, terwijl
dat percentage voor Italiaanse, Britse en Amerikaanse ondernemingen iets lager lag. In totaal is de
verdeling van het relatieve aantal verbodsbeschikkingen over de verschillende landen statistisch gezien
echter niet anders dan een normale (willekeurige) verdeling.

252. Horizontale concentraties van bedrijven op dezelfde geografische en productmarkten kunnen
mededingingsproblemen veroorzaken omdat het marktaandeel van de betreffende bedrijven wordt vergroot
en directe concurrenten van de markt verdwijnen. Deze analyse staat los van de omvang van de markt,
omdat het fundamentele doel van de concentratiecontrole, namelijk de bescherming van de consument
tegen de effecten van een monopoliepositie (hogere prijzen, lagere kwaliteit, lagere productie, minder
innovatie) overal geldt, ongeacht of deze consument in een klein of groot land woont. In 2001 behoorden de
geblokkeerde transacties Schneider/Legrand (159), SCA/Metsä Tissue (160) en CVC/Lenzing (161) en de
ongedaan gemaakte Zweedse bankfusie SEB/Föreningssparbanken (162) tot deze categorie. Alle drie
combinaties zouden de fuserende partijen een uitzonderlijk groot marktaandeel op de relevante geografische
en productmarkten hebben gegeven. Terwijl het in de zaken Schneider/Legrand, SCA/Metsä Tissue en
SEB/Föreningssparbanken om nationale geografische markten ging, zou de CVC/Lenzing-transactie tot
machtsposities op Europees niveau hebben geleid.

2.1. Afbakening van de relevante geografische markten en potentiële mededinging

253. Een centraal onderdeel in de mededingingsanalyse is de afbakening van de relevante
geografische markt. Met de omschrijving van een relevante geografische (en product)markt wordt

A D DK F I NL S FIN UK N CAN Ch.Is SAF US

Getroffen door een 
verbodsbeschikking 
(excl. artikel 22)

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

Aantal partijen 119 1 007 79 599 310 334 260 85 724 70 49 24 21 609

Percentage getroffen 
ondernemingen

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∂ COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥160∂ COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥161∂ COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥162∂ COMP/M.2380, zaak ingetrokken.
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beoogd vast te stellen welke concurrenten van de ondernemingen in een specifieke zaak de gedrags-
vrijheid van die ondernemingen beperken. Deze aanpak wordt in de concentratieverordening vermeld en
behoort tot de gevestigde praktijk van de meeste mededingingsautoriteiten in de wereld. Voor de
afbakening van geografische markten worden zowel de vraag- als aanbodzijde geanalyseerd. In 2001
heeft de Commissie een analyse gemaakt van de marktomschrijvingen die zij in haar concentratiebe-
schikkingen van de laatste vijf jaar heeft gehanteerd. Van de 1 295 beschikkingen werd de markt in
184 beschikkingen (14,2 %) als nationaal omschreven. In 187 beschikkingen (14,4 %) was de markt
breder dan nationaal. In de resterende 924 zaken (71,4 %) werd de omvang van de geografische markten
opengelaten, omdat geen enkele omschrijving (EER, regionaal of nationaal) tot mededingingsproblemen
zou hebben geleid.

254. De marktomschrijving vormt evenwel slechts het begin van de beoordeling van de concentratie,
niet het eind. Zelfs in zaken waar de geografische markten om bedrijfstakspecifieke redenen eng worden
omschreven, bijvoorbeeld als nationaal, heeft de Commissie in het verleden relatief grote nationale
marktaandelen geaccepteerd wanneer er potentiële concurrenten waren.

255. Een voorbeeld hiervan is de beschikking van dit jaar in de zaak SCA/Metsä Tissue (163). Deze
betrof de voorgenomen overname door SCA Mölnlycke Holding BV, waarover het Zweedse Svenska
Cellulosa AB zeggenschap heeft, van zijn Finse concurrent Metsä Tissue Corp. Beide bedrijven houden
zich bezig met de vervaardiging van huishoudelijke papierproducten, zoals toiletpapier, keukenrol,
tissues en servetten, in een aantal EER-landen. De Commissie omschreef de relevante geografische
markten als nationaal, omdat uit het marktonderzoek bleek dat leveranciers verschillende prijzen konden
berekenen aan afnemers (supermarkten) in verschillende landen (prijsdiscriminatie), en vanwege de
aanzienlijke vervoerskosten. Daarbij keek de Commissie echter niet naar elke markt op zichzelf, maar
hield zij rekening met alle daadwerkelijke en potentiële import in elk van de betrokken landen. In het
kader van de mededingingsanalyse voor de Zweedse markt werd bijvoorbeeld een lijst opgesteld van alle
fabrieken, in welk land dan ook, die de Zweedse supermarkten tegen concurrerende kosten van huishou-
delijke papierproducten kunnen voorzien. Ook werd nagegaan hoeveel van deze geloofwaardige
concurrenten na de fusie zouden overblijven en werd hun productiecapaciteit en het merkeigendom
vastgesteld. Door rekening te houden met alle bestaande en potentiële concurrenten, kwam de
Commissie tot de conclusie dat de marktaandelen op bepaalde nationale markten voor huishoudpapier,
die afzonderlijk beschouwd groot zouden lijken, in dit specifieke geval geen mededingingsproblemen
veroorzaakten. Daarentegen bleek uit het onderzoek ook dat er geen potentiële concurrenten waren met
voldoende productiecapaciteit om een bedreiging te vormen voor de zeer grote marktaandelen van de
partijen (tot 90 %) in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. Op grond hiervan besloot de
Commissie uiteindelijk deze transactie te verbieden. In Finland ontstonden de mededingingsproblemen
hoofdzakelijk doordat een potentiële concurrent van de markt verdween.

256. Van cruciaal belang in deze analyse is de vraag in hoeverre een markt openstaat voor nieuwe
concurrenten. Hoge toetredingsdrempels blijven een belangrijke oorzaak van mededingingsproblemen
vormen. In de zaak CVC/Lenzing (164) bijvoorbeeld, ontdekte de Commissie dergelijke hoge toetredings-
drempels op EER-markten ondanks lage handelsbarrières. Deze waren het gevolg van de noodzaak van
zware kapitaalinvesteringen, barrières op het stuk van kwaliteitsperceptie, culturele barrières en barrières
in verband met de bevoorradingslogistiek. Het feit dat er geen regelgevingsbarrières of lokale distributie-
vereisten bestaan en dat er voldoende dichtbij geloofwaardige concurrenten aanwezig zijn, maakt
evenwel dat grotere nationale marktaandelen nog aanvaardbaar zijn. Kleine landen zijn wat dit betreft
vaak duidelijk in het „voordeel” en het is regelmatig voorgekomen dat de Commissie in kleine

¥163∂ COMP/M.2097, 31.1.2001, PB L 57 van 27.2.2002.
¥164∂ COMP/M.2187, 17.10.2001.
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economieën omvangrijkere marktaandelen heeft aanvaard dan op de grotere markten. Andere zaken die
de Commissie heeft goedgekeurd wegens potentiële mededinging of omdat geografische markten door
het wegnemen van regelgevingsbarrières werden verbreed, zijn Philips/Agilent Health Care
Solutions (165), Pirelli/BICC (166) en Gerling/NCM (167). Deze transacties hebben geleid tot nationale
marktaandelen van 40 % tot 60 % en meer in sommige landen.

257. Omgekeerd, wanneer een potentiële concurrent die eerder voorkomen heeft dat een bepaald
bedrijf een machtspositie kreeg, door een fusie of overname van de markt verdwijnt, kan dat tot
problemen voor de mededinging leiden, zelfs als de huidige activiteiten van de ondernemingen elkaar
niet rechtstreeks overlappen. Verscheidene fase-II-onderzoeken hadden in 2001 betrekking op de
verdwijning van potentiële concurrenten.

258. In de zaak EdF/EnBW (168) verleende de Commissie voorwaardelijke goedkeuring aan de
verwerving van de gezamenlijke zeggenschap over het Duitse elektriciteitsbedrijf Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW) door Electricité de France (EdF) en Zweckverband Oberschwäbische Elektri-
zitätswerke (OEW), een samenwerkingsverband van negen districten in het zuidwesten van Duitsland.

259. Uit het onderzoek kwam naar voren dat EdF een machtspositie had op de Franse markt voor de
bevoorrading van in aanmerking komende afnemers, met een marktaandeel van circa 90 %. Naast EdF
zijn er in Frankrijk drie andere elektriciteitsproducenten werkzaam, te weten CNR, Société Nationale
d’Electricité Thermique (SNET) en Harpen AG, dat tot de RWE-groep behoort. Deze drie verzorgen
echter slechts een klein deel van de elektriciteitsopwekking en leveren hoofdzakelijk aan EdF. EnBW
werd beschouwd als een van de meest waarschijnlijke potentiële concurrenten op de Franse markt en zou
strategisch gezien een van de meest geschikte bedrijven zijn om de markt voor de bevoorrading van in
aanmerking komende afnemers te betreden. EnBW heeft zijn afzetgebied in het zuidwesten van
Duitsland, en dit heeft een lange gemeenschappelijke grens met Frankrijk. Twee van de vier Frans-Duitse
koppelleidingen bevinden zich in het afzetgebied van EnBW. Door EnBW over te nemen, zou EdF tevens
zijn potentieel voor tegenactie in Duitsland vergroten en daardoor minder worden blootgesteld aan
mededinging in Frankrijk. De corrigerende maatregelen die in deze zaak zijn aanvaard, worden in punt
300 besproken.

260. De mededingingsproblemen in de zaak Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (169),
een transactie die ook voorwaardelijk werd goedgekeurd, waren vrijwel identiek. De transactie betrof de
verwerving van gezamenlijke zeggenschap over het Spaanse elektriciteitsbedrijf Hidroeléctrica del
Cantábrico (Hidrocantábrico) door de Spaanse Grupo Villar Mir en Energie Baden-Württemberg
(EnBW), een Duits bedrijf dat onder medezeggenschap van Electricité de France (EdF) staat.

261. De Commissie was bang dat de overeenkomst een versterking zou betekenen van de bestaande
collectieve machtspositie van Endesa en Iberdrola op de Spaanse groothandelsmarkt voor elektriciteit.
EdF zou na de transactie nauwelijks nog een stimulans hebben gehad om de commerciële capaciteit op
de Frans-Spaanse koppellijn, die reeds gering was, te vergroten, waardoor een obstakel werd gecreëerd
voor elektriciteitsinvoer in Spanje en de markt werd afgescheiden van andere elektriciteitsmarkten op het
Europese vasteland ten koste van de afnemers. EdF en de exploitant van het Franse elektriciteitsnet, RTE,
beloofden de capaciteit op de koppellijn tussen Frankrijk en Spanje aanzienlijk te vergroten, en wel van

¥165∂ COMP/M.2256, 2.3.2001.
¥166∂ COMP/M.1882, 19.7.2000.
¥167∂ COMP/M.2602, 11.12.2001.
¥168∂ COMP/M.1853, 7.2.2001.
¥169∂ COMP/M.2434, 26.9.2001.
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1 100 MW tot ongeveer 4 000 MW. Hierdoor werden de voorwaarden geschapen waaronder grotere
handelsvolumes aan elektriciteit van en naar Spanje konden worden getransporteerd ten gunste van
Spaanse afnemers.

262. De verdwijning van potentiële mededinging leidde ook tot mededingingsproblemen in de zaak
Südzucker/Saint Louis (170), een transactie die na een fase-II-onderzoek voorwaardelijk werd
goedgekeurd. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat door deze operatie de machtspositie die
Südzucker reeds op de markten voor industriesuiker en detailhandelsuiker in Zuid-Duitsland en België
bezat, nog verder zou worden versterkt omdat Saint Louis in deze geografische gebieden niet langer een
onafhankelijke en geloofwaardige potentiële concurrent voor Südzucker zal zijn. Op streng gereguleerde
markten als suiker waar weinig mededinging is en afnemers in zeer hoge mate afhankelijk zijn van een
beperkt aantal leveranciers, is het des te belangrijker de potentiële mededinging te handhaven.

2.2. Afbakening van de relevante productmarkten

263. Een dynamische analyse van potentiële mededinging wordt niet alleen gebruikt voor de
afbakening van de geografische markt maar ook voor productmarkten, zoals blijkt uit de beschikking van
dit jaar in de zaak Tetra Laval/Sidel (171).

264. De Commissie verrichtte een uitgebreid onderzoek naar deze voorgenomen concentratie in de
verpakkingssector tussen Tetra Laval (Tetra), wereldwijd marktleider op het gebied van kartonverpakking
en kartonverpakkingsapparatuur, en Sidel, wereldwijd marktleider op het gebied van apparatuur voor
PET (kunststof)verpakkingen. De concentratie, die tot stand kwam via een openbaar bod op de beurs van
Parijs, werd op 18 mei 2001 bij de Commissie aangemeld. Naar aanleiding van de resultaten van haar
onderzoek besloot de Commissie op 30 oktober 2001 de voorgenomen concentratie te verbieden. De
redenen voor de beschikking van de Commissie waren kort gezegd dat de concentratie een
marktstructuur zou bewerkstelligen waardoor a) Tetra zijn machtspositie op het gebied van kartonver-
pakking zou kunnen versterken door de grootste concurrent op een naburige markt, namelijk PET-
verpakkingsapparatuur, te elimineren, en b) Tetra zijn machtspositie op het gebied van kartonverpakking
zou kunnen aanwenden om ook een machtspositie op het gebied van PET-verpakkingsapparatuur te
verkrijgen. De transactie zou hebben geleid tot een grotere concentratie binnen de verpakkingssector,
hogere toetredingsdrempels en minder mededinging, dit alles ten nadele van de consument.

265. Tetra is wereldwijd onbetwist marktleider op het gebied van kartonverpakking. Zoals blijkt uit
eerdere beschikkingen van de Commissie die door het Hof van Justitie zijn bevestigd (zaak C-333/94
TetraPak tegen Commissie), bezit Tetra een machtspositie op de markten voor verpakkingsmachines voor
aseptische kartons en voor aseptische kartonverpakking met een marktaandeel in de EER van 80 %. Sidel
is de toonaangevende fabrikant van kunststof PET-verpakkingsapparatuur en in het bijzonder SBM-
machines (stretch-blow moulding) die gebruikt worden om lege PET-flessen te vervaardigen, met een
marktaandeel in de regio van 60 %. Beide sectoren zijn sterk geconcentreerd waarbij geen enkele
concurrent een marktaandeel heeft van meer dan 15 %.

266. Gezien de sterke posities van de partijen op hun respectieve gebieden richtte het onderzoek van
de Commissie zich op de interactie tussen kartonverpakking en PET-verpakking. Kartonverpakking (met
name aseptische kartons) wordt vanouds gebruikt om producten te verpakken die gevoelig zijn voor licht
of zuurstof zoals vloeibare zuivelproducten, vruchtensappen, dranken met een fruitsmaak en kant-en-
klare thee- en koffiedranken (de „gevoelige producten”). Aseptische verpakking wordt gebruikt voor

¥170∂ COMP/M.2530, 20.12.2001.
¥171∂ COMP/M.2416, 30.10.2001.
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houdbare producten die niet gekoeld hoeven te worden. PET-flessen zijn doorzichtige kunststofflessen
die van hars zijn gemaakt. PET-flessen worden vanouds gebruikt voor de verpakking van bronwater en
koolzuurhoudende frisdranken. In 2000 werd in de EER niet meer dan 1 % van de melk en sappen in
PET-flessen verpakt.

267. Gelet op de van oudsher verschillende toepassing van de twee verpakkingsmaterialen beweerden
de partijen dat de beide markten in het licht van het mededingingsrecht van elkaar moesten worden
onderscheiden en onderling geen verband hadden. Uit het uitgebreide onderzoek van de Commissie,
waarbij de marktomschrijving met behulp van de SSNIP-test (172) werd geanalyseerd, kwam naar voren
dat de beide markten tegenwoordig onderscheiden relevante productmarkten vormen.

268. De Commissie was evenwel van mening dat een statische en enge marktomschrijving geen recht
deed aan de dynamische marktomstandigheden en met name niet aan de interactie tussen de twee
verpakkingsmaterialen. Na een uitgebreid onderzoek oordeelde de Commissie dat de beide markten, die
tot dezelfde bedrijfstak, namelijk verpakking voor vloeibare levensmiddelen, behoren, nauw verwante
naburige markten vormen en dat de wisselwerking daartussen in de komende jaren snel groter zal
worden.

269. De Commissie kwam tot de conclusie dat in de komende jaren bedrijven die PET-verpakkingsap-
paratuur fabriceren, met name Sidel, samen met onafhankelijke verpakkingsondernemingen (converters)
op de markt zouden concurreren om een verschuiving van karton- naar PET-verpakking te
bewerkstelligen. Het was de strategie van Sidel om vooral een belangrijke bijdrage te leveren aan de
snelle groei van PET in het segment aseptische verpakkingen voor vruchtensappen en vloeibare
zuivelproducten. In de ogen van Sidel en andere marktdeelnemers ondermijnde dit de leiderspositie
van de in dit marktsegment nog steeds toonaangevende kartonverpakking.

270. Door de fusie zou Sidel worden uitgeschakeld als een concurrent in een zeer naburige markt, die
concurrentiedruk uitoefent op de machtspositie van Tetra op het gebied van kartonverpakking. De
Commissie was van oordeel dat, aangezien Tetra op beide markten actief zou worden, de fusie de
machtspositie van Tetra zou versterken, de prijzen voor kartonverpakking zou doen stijgen en een rem op
innoverende maatregelen zou zetten. Gezien de verwachte snelle groei van PET in de toekomst zou een
groeiende potentiële mededinging verloren gaan.

271. De conclusie is dat de afbakening van geografische en productmarkten beslist niet neerkomt op
een statische analyse, waarbij een eenvoudige optelsom van marktaandelen wordt gemaakt, maar het
beginpunt vormt voor een grondige analyse van de specifieke marktdynamiek in een specifieke
bedrijfstak. Wat de „kleine-landen”-discussie betreft, betekent dit dat fusies op kleine nationale markten
weliswaar sneller in grote marktaandelen resulteren, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs mededingings-
problemen hoeft te veroorzaken. Er is geen waarneembaar verschil in het effect dat de fusieregeling van
de Commissie heeft op bedrijven in diverse geografische gebieden. Deze constatering wordt ondersteund
door de hiervóór gepresenteerde statistieken over verboden fusies.

¥172∂ Small Significant Non-Transitory Increase in Prices (kleine significante niet-tijdelijke prijsstijging).
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Kader 6: De „papier”-zaken en collectieve machtspositie

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

Op 20 juni 2000 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen betreffende de voorgenomen
overname door het Finse pulp- en papierbedrijf UPM-Kymmene’s van zijn Duitse rivaal Haindl en
betreffende een tweede concentratie die de wederverkoop betrof van twee van de zes Haindl-
papierfabrieken aan de Noorse papierfabrikant Norske Skog. De in dit onderzoek geanalyseerde
markten waren de markten voor krantenpapier en houthoudend tijdschriftenpapier (de
„papiermarkt”). Het onderzoek van de Commissie richtte zich op de vraag of deze beide
transacties zouden leiden tot een collectieve machtspositie op de markten voor (kranten)papier.
Deze zaken behoorden tot de eerste waarin de Commissie onderzoek deed naar een mogelijke
collectieve machtspositie van vier ondernemingen.

De papierindustrie die gericht is op kranten en tijdschriften, wordt in het algemeen gekenmerkt
door lange-termijnmededinging op het stuk van (nieuwe) capaciteit en kortetermijnmededinging
op het stuk van prijzen in geval van capaciteitsbeperkingen. De twee onderzochte markten
vertonen soortgelijke marktkenmerken die als volgt kunnen worden samengevat: i) relatief
homogene producten hoewel er enkele variaties binnen de diverse papierkwaliteiten bestaan; ii)
schommelingen in de marktaandelen van de topleveranciers op beide markten, die voor
krantenpapier meer uitgesproken zijn; iii) een grote mate van transparantie als het gaat om
capaciteit, leveringen en gemiddelde prijzen, maar een gebrek aan transparantie met betrekking tot
investeringsbeslissingen voordat deze onomkeerbaar worden; iv) een niet-elastische en cyclische
vraag; v) enige onzekerheid over de mate van kostensymmetrie, vooral op de markt voor
krantenpapier; vi) veel contacten met diverse markten en koppelingen binnen de pulp- en
papierindustrie; vii) beperkte kopersmacht; viii) actuele technologie is eenvoudig verkrijgbaar; en
ix) de kenmerken van een bedrijfstak die zware eenmalige kosten vereist (dit betekent: hoge
toetredingsdrempels).

Wat betreft de krantenpapiermarkt richtte de Commissie zich op de vier belangrijkste bedrijven
(UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 en Holmen) die samen ongeveer
70 % van de afzet en 80 % van de capaciteit in handen zouden hebben. Op de papiermarkt na een
fusie zouden de drie grootste leveranciers (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso en M-Real/
Myllykoski) ongeveer 70 % van de markt bezitten zowel uitgedrukt in capaciteit als in afzet. Door
de transacties verdwijnt een belangrijke concurrent, Haindl, wiens kostenstructuur enigszins
anders is dan die van de overige topleveranciers, met name op de krantenpapiermarkt, omdat het
bedrijf aanzienlijk meer gebruik maakt van kringlooppapier als grondstof. In de laatste vijf jaar is
Haindl bijzonder actief geweest op de markt voor houthoudend tijdschriftenpapier en het bedrijf
neemt een groot deel van de totale capaciteitstoename voor zijn rekening.

De overname zal een relatief meer transparante en minder onzekere markt tot gevolg hebben, wat
tot uitdrukking komt in een verkleining van vijf tot vier leveranciers voor de krantenpapiermarkt
en van vier tot drie leveranciers voor de markt voor houthoudend tijdschriftenpapier. Een aantal
kenmerken zou evenwel het ontstaan van een collectieve machtspositie niet in de hand werken,

(1) COMP/M. 2498, 21.11.2001.
(2) COMP/M. 2499, 21.11.2001.
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namelijk de beperkte stabiliteit van marktaandelen, het gebrek aan transparantie met betrekking tot
capaciteitsuitbreidingsprojecten voordat harde toezeggingen zijn gedaan, en het gebrek aan
symmetrie in kostenstructuren.

Aanvankelijk bekeek de Commissie of coördinatie kon plaatsvinden via de volgende twee
mechanismen: ten eerste via de coördinatie van investeringen in nieuwe capaciteit, met het doel de
capaciteit op de markt te beperken waardoor op de lange termijn het gemiddelde prijsniveau zou
stijgen; ten tweede via de coördinatie van productieonderbrekingen om bij een verzwakking van
de vraag kortetermijnprijzen te ondersteunen (op momenten dat er een grote vraag is, is
coördinatie op de korte termijn niet nodig).

De Commissie kwam tot de conclusie dat met behulp van het bovengenoemde mechanisme voor
de coördinatie van investeringen geen stilzwijgende coördinatie op de markten voor
krantenpapier en houthoudend tijdschriftenpapier tot stand kan worden gebracht (1). Zij stelde
echter dat stilzwijgende coördinatie van productieonderbrekingen wel een mogelijk
coördinatiemechanisme vormt, dat kan bijdragen tot het ontstaan van een collectieve
machtspositie van de vier (respectievelijk drie) topleveranciers op het gebied van krantenpapier
(respectievelijk houthoudend tijdschriftenpapier). Dat een dergelijke actie gevolgen heeft voor
de prijs, blijkt duidelijk uit de uitvoerige verklaringen van de president-directeuren van
verscheidene grote papierproducenten, waarin zij het publiek op diverse manieren meedelen dat
ze, indien nodig, bereid zijn de productie te onderbreken om het evenwicht tussen vraag en
aanbod te handhaven.

In dit specifieke geval zou een dergelijke coördinatie waarschijnlijk echter door marginale
deelnemers worden ondermijnd. De Commissie gelooft namelijk dat de resterende marginale
deelnemers zoals SCA, Abitibi, Palm en Burgo op hun respectieve markten een actieve rol
kunnen spelen en de stilzwijgende coördinatie onhoudbaar kunnen maken. Deze deelnemers
kunnen de coördinatie verstoren door te investeren, mochten de oligopolisten afzien van
investeringen om hogere prijzen te realiseren, en door de productie te verhogen, mochten de
oligopolisten trachten hun machines tijdelijk stop te zetten, of anders gezegd de productie te
onderbreken. Deze ondernemingen, waarvan sommige behoren tot grote concerns met
significante middelen en deskundigheid op andere pulp- en papiermarkten, zouden van de
stilzwijgende coördinatie tussen de (marktleiders) kunnen profiteren om hun marktaandeel te
vergroten.

(1) Een soortgelijke redenering werd toegepast in een andere zaak die na grondig onderzoek werd goedgekeurd,
COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 26.6.2001, en die vragen over een collectieve machtspositie opriep. Deze zaak
zal vooral een uitwerking hebben op de stadsbusmarkt in Duitsland. MAN/Auwärter en de andere
hoofddeelnemer op de markt voor stadsbussen in Duitsland, DaimlerChrysler’s EvoBus, nemen elk iets minder
dan de helft van die markt voor hun rekening. Na de zaak nauwkeurig te hebben bestudeerd, kwam de Commissie
evenwel tot de conclusie dat er geen gevaar bestond dat de twee bedrijven hun activiteiten stilzwijgend konden
coördineren. Ten eerste was de Commissie van mening dat een stilzwijgende verdeling van de markt tussen
EvoBus en MAN/Auwärter onwaarschijnlijk was wegens het ontbreken van een levensvatbaar
coördinatiemechanisme. Ten tweede is door de grote verschillen tussen EvoBus en MAN/Auwärter, zoals
uiteenlopende kostenstructuren, de kans groot dat de bedrijven elkaar eerder zullen beconcurreren dan
samenzweren. Daarom kwam de Commissie tot de conclusie dat de Duitse bussector zelfs na de overname
concurrerend zal blijven.
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3. Concentratiecontrole in de 21e eeuw — Groenboek over de herziening 
van de concentratieverordening

272. De Europese Unie ziet zich gesteld voor nieuwe uitdagingen door mondiale fusies, verdere
marktintegratie, de invoering van de euro en — misschien wel het allerbelangrijkste — de uitbreiding van
de Europese Unie tot 25 of meer lidstaten. Om het Europese stelsel van concentratiecontrole goed op
deze nieuwe ontwikkelingen af te stemmen, heeft de Commissie op 11 december 2001 een groenboek
over de herziening van de concentratieverordening aangenomen. Vanaf die datum tot eind maart 2002 is
er een overlegperiode waarin iedere belanghebbende opmerkingen kan indienen. De Commissie wil
graag in de tweede helft van 2002 een gewijzigde concentratieverordening voorstellen, na ontvangst en
analyse van deze opmerkingen.

273. Het groenboek heeft zowel betrekking op bevoegdheidsvraagstukken als op inhoudelijke en
procedurele vraagstukken. De belangrijkste geopperde wijzigingen staan hieronder vermeld.

3.1. Bevoegdheidsvraagstukken

274. Op grond van de concentratieverordening is de Commissie exclusief bevoegd om concentraties
met een communautaire dimensie te behandelen. De Commissie heeft onderzocht hoe de desbetreffende
bepalingen in de praktijk worden nageleefd, met name de omzetdrempels van artikel 1. De Commissie
kwam tot de conclusie dat het doel van artikel 1, lid 3, niet is bereikt. Toen artikel 1, lid 3, in 1997 werd
ingevoegd, moesten de omzetdrempels in deze bepaling ervoor zorgen dat de Commissie bevoegd werd
in zaken waarbij drie of meer lidstaten zijn betrokken, de zogenaamde meervoudige aanmeldingen. Sinds
de laatste herziening van de concentratieverordening haalde echter niet meer dan circa 20 % van de zaken
die in drie of meer lidstaten moesten worden aangemeld, de bedoelde drempels. Daarom stelt de
Commissie voor artikel 1, lid 3, te wijzigen en de Gemeenschap automatisch bevoegd te maken in zaken
waarin meervoudige aanmeldingen in drie of meer lidstaten vereist zijn. De in artikel 1, lid 3, vermelde
omzetdrempels zouden komen te vervallen. Deze oplossing wordt aangedragen om de Commissie, die
daarvoor doorgaans de meest geschikte autoriteit is, in de gelegenheid te stellen transacties te behandelen
die in drie of meer lidstaten hun uitwerking hebben, en om via de Europese concentratiecontrole
eerlijkere concurrentieverhoudingen te bewerkstelligen. Deze wijziging moet van kracht worden vóór de
uitbreiding van de Gemeenschap in 2004.

275. De artikelen 9 en 22 vormen de verwijzingsmechanismen van de concentratieverordening en
hebben als doel in een doorgaans op de omzet gebaseerd stelsel van concentratiecontrole een zodanige
soepelheid in te bouwen dat de meest geschikte autoriteit met de behandeling van de zaak kan worden
belast. De Commissie stelt voor de voorwaarden voor verwijzingen te vereenvoudigen en roept op tot
grotere transparantie en tot een adequate taakverdeling tussen de Commissie en de lidstaten. De

Conclusie

Ondanks dat de Commissie op een aantal kenmerken stuitte die de kans vergrootten dat er als
gevolg van de overeenkomsten collectieve machtsposities van respectievelijk vier en drie
ondernemingen zouden ontstaan, concludeerde de Commissie dat een aantal andere factoren die
zij op het spoor kwam uiteindelijk deze gevaren neutraliseerden. De twee transacties werden
derhalve goedgekeurd.
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belangrijkste wijziging in verband met de verwijzingsinstrumenten betreft artikel 9, lid 2. In het
groenboek wordt het voorstel gedaan de verplichting te schrappen dat moet worden aangetoond dat een
transactie zou kunnen leiden tot het ontstaan of de versterking van een machtspositie op een afzonderlijke
markt in de lidstaat. Voortaan hoeft de lidstaat alleen maar aan te tonen dat de transactie de mededinging
op een dergelijke afzonderlijke markt nadelig beïnvloedt. Bovendien hoeft de lidstaat niet langer vast te
stellen of een dergelijke afzonderlijke markt een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt vormt.

3.2. Inhoudelijke vraagstukken

276. Omdat de bedrijfspraktijken zijn veranderd sinds de concentratieverordening van kracht werd, is
het goed om na te gaan of het begrip concentratie moet worden bijgesteld zodat met deze ontwikkeling
naar behoren rekening wordt gehouden.

277. Het begrip concentratie omvat de verwerving door een of meer ondernemingen van de juridische
of feitelijke zeggenschap over een of meer ondernemingen, inclusief de oprichting van gemeenschap-
pelijke ondernemingen. Transacties die de verwerving betreffen van minderheidsbelangen die niet met
het verwerven van zeggenschap gepaard gaan, vallen derhalve niet onder de verordening. Ook heeft de
verordening geen betrekking op strategische allianties. Deze allianties zijn gewoonlijk contractuele
afspraken met het karakter van een samenwerkingsverband, maar vaak bevatten zij een belangrijk
structureel element via hetwelk de bedrijfsactiviteiten van de partijen aan elkaar worden gekoppeld. Er
bestaan verscheidene voorbeelden van dit soort afspraken in de luchtvaart- en telecommunicatiesector.
Strategische allianties worden momenteel krachtens de artikelen 81 en 82 van het Verdrag aan een
nauwkeurig onderzoek onderworpen. In het groenboek wordt beschreven hoe moeilijk het is de grenzen
met voldoende rechtszekerheid te trekken. Er wordt geconcludeerd dat de artikelen 81 en 82 het meest
geschikte hulpmiddel blijven waarmee deze transacties kunnen worden beoordeeld. Wat dit betreft
worden dus geen veranderingen voorgesteld.

278. In het groenboek worden enkele wijzigingen op de huidige bepalingen over meervoudige
transacties voorgesteld. Meervoudige transacties zijn onderscheiden juridische transacties die om
uiteenlopende redenen aan elkaar zijn gekoppeld, maar die afzonderlijk niet altijd de in de concentra-
tieverordening vermelde omzetdrempels halen. De vraag is of dergelijke transacties als één enkele
concentratie moeten worden beschouwd, die de in de verordening vermelde omzetdrempels haalt en zo
onder het rechtsgebied van de Commissie valt. In het groenboek wordt voorgesteld de huidige bepalingen
betreffende meervoudige transacties te wijzigen zodat het stelsel van concentratiecontrole consequenter
en effectiever kan worden toegepast.

279. Het belangrijkste inhoudelijke criterium voor de beoordeling van fusies in het licht van de
concentratieverordening is de toetsing van de machtspositie. In het groenboek wordt een discussie
geopend over de kwaliteiten van de in de concentratieverordening genoemde toetsing van de
machtspositie vergeleken met de toets van de „substantiële concurrentievermindering” die wordt gebruikt
in andere rechtsgebieden zoals de VS, Canada en Australië. In het groenboek wordt een oproep gedaan
om te discussiëren over de voor- en nadelen van beide toetsen en ook over de plaats die efficiëntieover-
wegingen in de concentratiebeoordeling kunnen innemen. Er dient evenwel op te worden gewezen dat
hieromtrent geen definitieve conclusies worden verwacht binnen het tijdsbestek dat beschikbaar is voor
de lopende herziening van de concentratieverordening.

3.3. Procedurevraagstukken

280. Een van de doelen van het groenboek is ook een discussie op gang te brengen over mogelijke
middelen ter vereenvoudiging van de procedure voor zaken die geen mededingingsproblemen oproepen.
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Behalve een algemene discussie over dergelijke maatregelen worden er ook specifieke gesprekken
aangeknoopt over de mogelijkheden om de regels betreffende bepaalde risicokapitaaltransacties aan te
passen.

281. Het belangrijkste voorstel dat op proceduregebied in het groenboek wordt gedaan ten slotte,
betreft de aanpassing van het tijdschema voor de indiening en bespreking van verbintenissen in de eerste
en tweede fase van het onderzoek van de Commissie. Er wordt voorgesteld een „stop de klok”-bepaling
vast te stellen, die op verzoek van de partijen wordt toegepast, om alle betrokkenen meer tijd te geven om
na te denken over correcties op de door de partijen geopperde transacties.

3.4. Gezamenlijke werkgroep met nationale mededingingsautoriteiten

282. Bij het opstellen van het groenboek over de herziening van de concentratieverordening, dat op
11 december 2001 werd goedgekeurd, deed de Commissie grondig onderzoek naar de standpunten
van  een brede waaier van partijen die met concentratiecontrole te maken hebben (het bedrijfsleven,
lidstaten enz.).

283. Naast enkele informele bijeenkomsten met diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven heeft
de Commissie vijf werkgroepsessies voorgezeten met vertegenwoordigers van alle 15 respectieve
ministeries en/of mededingingsautoriteiten. De besprekingen vonden plaats in het gebouw van DG
Concurrentie en gingen onder meer over bevoegdheidsvraagstukken, de corrigerende maatregelen,
inhoudelijke kwesties (de mededingingstoets) en procedurekwesties. Tevens kregen de lidstaten
gelegenheid commentaar te leveren op een concept van het gehele groenboek.

284. Het is de bedoeling van de Commissie de gesprekken over de mogelijke hervorming van de
concentratieverordening op dezelfde inclusieve en open wijze voort te zetten en zij nodigt alle
belanghebbenden uit als reactie op het groenboek een belangrijke bijdrage aan de discussie te leveren.

Kader 7: Nevenrestricties — Aanpassing van het beleid van de Commissie

De Europese Commissie heeft een bekendmaking aangenomen betreffende beperkingen die
rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van concentraties
(zogenaamde „nevenrestricties”) (1). Deze bekendmaking vervangt een eerdere bekendmaking uit
1990. Nevenrestricties zijn contractuele overeenkomsten die rechtstreeks verband houden met en
noodzakelijk zijn voor de transacties die bedrijven in het kader van fusies regelmatig aangaan.
Gangbare voorbeelden van dergelijke „nevenrestricties” zijn: non-concurrentiebedingen,
licentieovereenkomsten of afname- en leveringsovereenkomsten.

Het nieuwe beleid op het gebied van concentratiecontrole zal wezenlijk anders zijn dan voorheen.
De Commissie zal in haar fusiebeschikkingen niet langer een beoordeling geven van de
„nevenrestricties” waartoe de desbetreffende partijen zich hebben verplicht, waarmee een einde
komt aan een elf jaar oude praktijk. Krachtens het vroegere beleid zouden dergelijke clausules
automatisch onder de goedkeuringsbeschikking vallen als de Commissie vond dat deze
rechtstreeks met de transactie verband hielden en daarvoor noodzakelijk waren. Nu moeten

(1) PB C 188 van 4.7.2001, blz. 5.
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4. Ontwikkelingen in de toepassing van de „failing firm defence”

285. De Commissie heeft een „failing firm defence” (het argument dat de onderneming failliet dreigt
te gaan) toegepast in haar besluit om de voorgenomen overname door BASF van de twee Belgische
dochterondernemingen van Sisas SpA (Pantochim en Eurodiol) (173) goed te keuren. Beide
laatstgenoemde ondernemingen waren in een faillissementsprocedure naar Belgisch recht verwikkeld.

286. Vóór het jaar 2000 had de Commissie slechts eenmaal een goedkeuringsbeschikking gebaseerd
op het begrip „failing firm defence” (dat soms ook saneringsfusie wordt genoemd). Dat was in de zaak
Kali+Salz (174) waarin drie criteria werden vastgesteld voor de toepassing van het begrip: a) de
overgenomen onderneming zal zonder die overneming door een andere onderneming op korte termijn de
markt verlaten; b) er bestaat geen andere overnameoplossing waardoor de mededinging in mindere mate wordt
aangetast; en c) de overnemende onderneming zal het marktaandeel van de overgenomen onderneming
verwerven, wanneer deze laatste de markt verlaat. Deze zienswijze werd in het arrest van het Hof van Justitie in
grote lijnen onderschreven (175).

287. In de BASF-zaak zou alleen niet aan het derde criterium zijn voldaan, omdat er, in tegenstelling
tot Kali+Salz, waar een duopolie tot een monopolie fuseerde, andere marktdeelnemers waren die door
deze transactie werden geraakt, bijvoorbeeld Lyondell Chemical en ISP. Gezien de aanwezigheid van
deze andere leveranciers zou het onredelijk zijn te concluderen dat na het ter ziele gaan van Eurodiol het
gehele marktaandeel van dat bedrijf op BASF zou overgaan.

bedrijven en hun juristen beoordelen of dergelijke beperkingen worden gedekt door de
fusiebeschikking of door een relevante groepsvrijstelling, of dat deze onder artikel 81 vallen. De
bekendmaking biedt een leidraad voor juristen en bedrijfsleven op basis van vroegere praktijken
en ervaringen van de Commissie op dit terrein. Zij is ook in overeenstemming met de
modernisering van het mededingingsbeleid van de Europese Unie, die thans aan de gang is.

Bovendien is het nieuwe beleid in overeenstemming met de vereenvoudigde procedure die de
Commissie sinds september 2000 op bepaalde categorieën fusies heeft toegepast. In zaken met een
vereenvoudigde procedure geeft de Commissie reeds geen beoordeling meer van nevenrestricties.

Er dient te worden opgemerkt dat de Commissie krachtens de concentratieverordening nooit
wettelijk verplicht is geweest in haar beschikkingen „nevenrestricties” te beoordelen of formeel te
behandelen. Uitspraken die in vroegere fusiebeschikkingen op dit punt zijn gedaan, vormen louter
verklaringen en zijn voor de partijen of nationale rechters juridisch niet bindend.

Clausules die niet als „nevenrestricties” kunnen worden beschouwd, zijn niet per se onrechtmatig.
Zij worden alleen niet automatisch gedekt door een fusiebeschikking van de Commissie. Maar zij
kunnen niettemin op grond van artikel 81 van het Verdrag gerechtvaardigd zijn of binnen de
werkingssfeer van een groepsvrijstellingsverordening vallen.

¥173∂ Zie COMP/M.2314 — BASF/Eurodiol/Pantochim, 11.7.2001.
¥174∂ Beschikking 94/449/EG van de Commissie in zaak IV/M.308; Kali+Salz/MDK/Treuhand, PB L 186 van 21.7.1994,

blz. 38.
¥175∂ Gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95; Franse Republiek/Commissie en SCPA/Commissie, Jurispr. 1998 I-1375, zie in het

bijzonder de punten 112-116.
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288. De Commissie vergeleek evenwel de marktsituatie waarbij BASF de activa bezit, met het
onvermijdelijke alternatief van een activaverlies voor de markt en kwam tot de conclusie dat dit
activaverlies direct zou hebben geleid tot capaciteitstekorten op een markt die toch al aan zeer strenge
capaciteitseisen gebonden was, een probleem dat niet op korte termijn door concurrenten kon worden
opgelost. Zonder de fusie zouden de marktomstandigheden voor de consument aanzienlijk slechter zijn
geweest. In ieder geval leek het niet waarschijnlijk dat BASF na de fusie de prijzen aanzienlijk zou
verhogen. Gezien de specifieke en uitzonderlijke omstandigheden van deze zaak zette de Commissie
behoedzame stappen met het oog op een verdere ontwikkeling van de uiterst strakke „failing firm
defence”-criteria die tijdens de Kali+Salz-procedures waren vastgesteld.

Kader 8: Schneider/Legrand (1)

Na een uitgebreid onderzoek heeft de Commissie in oktober 2001 de fusie verboden van Schneider
Electric en Legrand, de twee grootste Franse fabrikanten van elektrische installaties. Door de fusie
zou de marktwerking in een aantal landen aanzienlijk zijn verzwakt, met name in Frankrijk, waar
de rivaliteit tussen de beide bedrijven de pijler van de mededinging vormde.

De gevolgen van de fusie voor de mededinging hadden vooral betrekking op elektrische laagspan-
ningsinstallaties, dit wil zeggen alle systemen die worden gebruikt voor de elektriciteitsdistributie en
de controle op elektrische schakelingen in huizen, kantoren of fabrieken. Dergelijke apparatuur
omvat vele verschillende soorten producten, variërend van stroomverdeelkasten, wandcontactdozen
en schakelaars tot kabelgoten.

Er bestond veel overlapping tussen de activiteiten van Schneider en Legrand op de markt voor
stroomschakelborden (verdeelkasten en eindschakelborden, samen met de bijbehorende compo-
nenten, waar het gecombineerde marktaandeel tussen 40 % en 70 % zou bedragen afhankelijk van
het land); bedradingsaccessoires (met name wandcontactdozen, schakelaars en bevestigings- en
aansluitapparatuur, waar de gecombineerde marktaandelen tussen 40 % en 90 % lagen); en
bepaalde producten voor industrieel gebruik (drukschakelaars en laagspanningstransformatoren)
of voor meer specifieke toepassingen (bv. noodverlichting).

In Frankrijk gaf de fusie aanleiding tot bijzonder ernstige problemen voor vrijwel het gehele
assortiment producten en zou zij in de meeste gevallen een machtspositie hebben versterkt.
Schneider en Legrand zijn verreweg de grootste deelnemers op de Franse markt en uit het
onderzoek van de Commissie bleek duidelijk dat er op de korte en middellange termijn slechts
weinig belangwekkende ontwikkelingen in de activiteit van buitenlandse concurrenten te
verwachten vielen. Voorts zouden machtsposities zijn ontstaan in Denemarken, Spanje,
Griekenland, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

In een poging deze mededingingsproblemen uit de weg te ruimen, heeft Schneider op
14 september 2001 een eerste serie verbintenissen aan de Commissie voorgelegd. Dit was de
uiterste datum voor het voorstellen van verbintenissen. Na het marktonderzoek van de Commissie
werd evenwel duidelijk dat deze eerste verbintenissen ontoereikend waren om de voorwaarden
voor een daadwerkelijke mededinging te herstellen.

(1) COMP/M.2283, 10.10.2001.
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5. Corrigerende maatregelen

289. Het verslagjaar is een jaar van consolidatie en ontwikkeling geweest wat betreft het beleid en de
praktijk van de Commissie op het gebied van corrigerende maatregelen in fusiezaken. De mededeling
van de Commissie betreffende corrigerende maatregelen (176) werd in december 2000 aangenomen. Deze
mededeling biedt een leidraad voor verbintenissen en het type en de vorm van de corrigerende
maatregelen die aanvaardbaar zijn om mededingingsproblemen te verhelpen.

290. Het doel van de Commissie om wat betreft de corrigerende maatregelen consequent te handelen
en beste praktijken toe te passen, kwam aanzienlijk dichterbij nadat zij had besloten in april 2001 binnen
de taskforce Concentratiecontrole een handhavingseenheid op te richten. Deze eenheid moest advies
gaan uitbrengen over de aanvaardbaarheid en uitvoering van corrigerende maatregelen in fusiezaken. De
handhavingseenheid heeft verscheidene taken. Haar belangrijkste dagelijkse opdracht is deskundigheid te
verschaffen aangaande specifieke kwesties die aan de orde komen in fusiezaken waarvoor corrigerende
maatregelen nodig zijn. Leden van de handhavingseenheid nemen ook plaats in de teams die belast zijn
met fusiezaken waarvoor eventueel corrigerende maatregelen nodig zijn of waar dergelijke maatregelen
slechts worden besproken, en doen dat zo vroeg mogelijk. In dergelijke gevallen moeten zij ervoor
zorgen dat de in de mededeling betreffende corrigerende maatregelen uiteengezette algemene beginselen
zo consequent mogelijk worden toegepast met inachtneming van de specifieke eisen die aan elke zaak
worden gesteld.

291. De handhavingseenheid streeft er eveneens naar richtsnoeren voor beste praktijken te
ontwikkelen en bouwt daarbij voort op de ervaring die is opgedaan in eerdere fusiezaken, zodat kan
worden vastgesteld wat goed werkt en wat niet.

292. De mededeling betreffende corrigerende maatregelen heeft voor grotere duidelijkheid gezorgd.
Eén voorbeeld hiervan is dat nu duidelijk in beschikkingen wordt vermeld welke aspecten van de
verbintenissen voorwaarden en welke verplichtingen zijn (177). Dit beginsel is onder meer goed toegepast
in de artikelen 2 en 3 van het uitvoerende gedeelte van de beschikking in de zaak The Post

Na het verstrijken van de uiterste datum kan de Commissie slechts „last-minute”-verbintenissen
accepteren als onmiddellijk en zonder enige twijfel kan worden vastgesteld dat de voorwaarden
voor mededinging daardoor worden hersteld. Op 24 september heeft Schneider nieuwe
verbintenissen voorgesteld, maar er bestond grote twijfel over het concurrentievermogen van de te
verkopen ondernemingen, met name wat betreft de toegang tot de distributie in Frankrijk en de
economische risico’s als gevolg van het feit dat deze ondernemingen worden gescheiden van de
rest van het concern waartoe ze behoorden. Voorts voorzagen de voorstellen van Schneider niet in
een effectieve oplossing voor een aantal geografische markten en/of productmarkten waarop
mededingingsproblemen waren geconstateerd. Daarom kon de Commissie niet anders dan de
transactie verbieden.

Op 13 december 2001 tekende Schneider bij het Gerecht van eerste aanleg beroep aan tegen de
beschikking van de Commissie.

¥176∂ Mededeling van de Commissie betreffende op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 447/98 van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen, PB C 68 van 2.3.2001.

¥177∂ Zie deel II, punt 12 van de mededeling.
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Office/TPG/SPPL (178). Niet voldoen aan voorwaarden of verplichtingen heeft niet dezelfde juridische
consequenties. Door in de voorwaardelijke goedkeuringsbeschikkingen van de Commissie een
duidelijk verschil te maken tussen voorwaarden en verplichtingen, beoogt men te waarborgen dat er
geen twijfel kan bestaan over de gevolgen van niet-nakoming van de verschillende onderdelen van de
verbintenissen.

293. Een ander voorbeeld van de impact van de mededeling betreffende corrigerende maatregelen is
dat er bij op één na (179) alle zaken die in 2001 in een voorwaardelijke goedkeuring resulteerden,
gevolmachtigden waren betrokken. Voorts heeft het mandaat van de gevolmachtigden, dat hun taken en
bevoegdheden beschrijft, in de loop van het jaar een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. In de eerste
helft van 2002 wil de Commissie overleg plegen over een standaardtekst voor afstotingsverbintenissen en
over een pro-formamandaat voor gevolmachtigden. Het doel hiervan is de partijen bij een aangemelde
operatie en de Commissie bij te staan wanneer zij corrigerende maatregelen opstellen en daarover
onderhandelen. Het uiteindelijke streven is een eenvormige aanpak van alle zaken, met dienverstande dat
men zo flexibel blijft dat verbintenissen kunnen worden afgestemd op de specifieke omstandigheden van
afzonderlijke gevallen.

5.1. Corrigerende maatregelen — Statistische ontwikkelingen

294. In het verslagjaar werden 13 voorwaardelijke beschikkingen gegeven na een fase-I-onderzoek (180).
Daarnaast werden 10 zaken onder voorwaarden goedgekeurd na een fase-II-onderzoek (181). In 2 van deze
zaken (Metso/Svedala (182) en Bombadier/Adtranz (183)) waren ook verbintenissen voorgesteld in fase I,
maar deze hadden de ernstige twijfels van de Commissie niet kunnen wegnemen en dus werd een fase-II-
onderzoek in gang gezet. Vijf andere zaken werden onvoorwaardelijk goedgekeurd na een fase-II-
onderzoek (184). Er dient op te worden gewezen dat de partijen in de zaak MAN/Auwärter in fase I
verbintenissen hadden voorgesteld, maar deze werden overbodig toen de Commissie na grondig
onderzoek had besloten dat er geen reden was de overeenkomst negatief te beoordelen.

295. Van de vijf overeenkomsten die in 2001 werden verboden, werd in twee zaken (SCA/Metsä
Tissue (185) en CVC/Lenzing (186)) in fase II dezelfde reeks verbintenissen voorgesteld die in fase I als

¥178∂ COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥179∂ COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
¥180∂ COMP/M.2602 – Gerling/NCM, 11.12.2001; 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.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∂ 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
– Bombadier/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∂ COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥183∂ COMP/M.2139, 3.4.2001.
¥184∂ 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; en COMP/M.2499 – Norske
Skog/Parenco/Walsum, 21.11.2001.

¥185∂ COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥186∂ COMP/M.2187, 17.10.2001.
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ontoereikend was verworpen; in twee andere zaken (Schneider/Legrand (187) en Tetra Laval/Sidel (188))
werden verschillende corrigerende maatregelen in de twee fasen voorgesteld en in één zaak
(GE/Honeywell (189)) werden in fase I geen corrigerende maatregelen voorgesteld. Deze laatste drie zaken
worden elders in dit hoofdstuk besproken.

5.2. Aard van de corrigerende maatregelen die in 2001 zijn aanvaard

296. Een grondbeginsel van de mededeling betreffende corrigerende maatregelen is, dat in geval van
mededingingsproblemen „de meest doelmatige methode om de daadwerkelijke mededinging te
herstellen, afgezien van een verbod, erin (bestaat) de voorwaarden tot stand te brengen waaronder een
nieuwe concurrerende entiteit kan ontstaan of waarin bestaande concurrenten via een afstoting worden
versterkt” (190). Overeenkomstig dit beginsel is de overgrote meerderheid van de mededingingsproblemen
die zich gedurende 2001 in fusiezaken voordeden, via afstoting opgelost. Zo hadden van de 13 zaken die
in fase I voorwaardelijk werden goedgekeurd, 7 betrekking op de afstoting van een of meer bedrijfson-
derdelen (191) en een andere betrof de afstoting van landingstijden („slots”) (United Airlines/US
Airways (192)). Ook in fase II was de afstoting van een of meer bedrijfsonderdelen de meest aanvaarde
corrigerende maatregel. In de zaken Metso/Svedala (193) en The Post Office/TPG/SPPL (194) werden de
mededingingsproblemen volledig opgelost door de afstotingspraktijken waartoe de partijen zich
verbonden. In de zaak Bombadier/Adtranz (195) verbonden de partijen zich ertoe hun Regioshuttle- en
Variotram-activiteiten door middel van exclusieve niet-overdraagbare licenties af te stoten.

297. In vier zaken in fase I en nog eens vier zaken in fase II verbonden de partijen zich ertoe
deelnemingen te verkopen die zij in andere bedrijven hadden, om hun zeggenschap of invloed zodanig te
verminderen dat er geen mededingingsproblemen zouden ontstaan (196). Zo werden in de zaak
Allianz/Dresdner de zorgen van de Commissie over de vermoedelijke feitelijke zeggenschap over
Münchener Rück, een belangrijke concurrent, weggenomen door de verbintenis van de partijen om hun
deelneming in dat bedrijf aan het eind van 2003 terug te brengen tot 20,5 % en van hoogstens dat
percentage van hun stemrecht in de algemene jaarvergaderingen van Münchener Rück gebruik te maken.
Hetzelfde gold in de zaak Nordbanken/Postgirot, waar de Zweedse bankgroep Nordea volledige
zeggenschap over een van de twee belangrijkste betalingssystemen zou hebben gehad en het concern zich
ertoe verbond zijn belang in het andere systeem, Bankgirot, terug te brengen tot 10 % en dienovereen-
komstig afstand te doen van zijn rechten als aandeelhouder.

¥187∂ COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥188∂ COMP/M.2416, 30.10.2001.
¥189∂ COMP/M.2220, 3.7.2001.
¥190∂ Deel III.1, punt 13.
¥191∂ 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∂ De fusieovereenkomst tussen beide bedrijven werd vervolgens ingetrokken omdat er in de Verenigde Staten tegen de
overeenkomst bezwaren met een antitrustkarakter werden ingebracht.

¥193∂ COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥194∂ COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥195∂ COMP/M.2139, 3.4.2001.
¥196∂ Fase I – 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; en COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
Fase II – 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; en COMP/M.1853 – EDF/ENBW, 7.2.2001.
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298. De meeste afstotingsmaatregelen die in 2001 werden goedgekeurd, gingen gepaard met de
verbintenis om de afstoting binnen een bepaalde tijd na de beschikkingsdatum te realiseren. In twee
zaken ging het om een vooraf aangeduide koper (197). In de zaak The Post Office/TPG/SPPL (198)
verbonden de partijen zich ertoe hun operatie niet uit te voeren voordat voor het afgestoten bedrijfson-
derdeel een koper was gevonden. De Commissie keurde deze verbintenis goed omdat zij oordeelde dat
het welslagen van de corrigerende maatregel voor een zeer groot deel afhing van de kenmerken van de
afnemer (199).

299. Het andere geval in 2001 waarin de Commissie een vooraf aangeduide koper accepteerde, was de
zaak Nestlé/Ralston Purina (200). Voor het eerst werd deze voorziening gekoppeld aan een alternatieve
corrigerende maatregel die informeel de „kroonjuweelmaatregel” werd genoemd (201). De mogelijkheid
om dergelijke kroonjuweelmaatregelen te accepteren, werd aangegeven in de mededeling betreffende
corrigerende maatregelen (202); dit is een vorm van verbintenis die de Commissie in de toekomst vaker
verwacht te zien. In deze zaak was de eerste alternatieve oplossing het merk Friskies van Nestlé in Spanje
in licentie te geven. Als deze licentiemaatregel niet op een vastgestelde datum (203) of op de datum van
beëindiging van de aangemelde operatie zou worden uitgevoerd, zou de optie om de merken van Nestlé
in licentie te geven, voor de partijen niet langer beschikbaar zijn en zou het kroonjuweelalternatief
moeten worden uitgevoerd. Dit alternatief betreft de afstoting van de deelneming van 50 % in de Spaanse
joint venture met Agrolimen (Gallina Blanca Purina JV), die een kroonjuweel vormt omdat zij bestaat uit
een groter en gemakkelijker te verkopen pakket dan het pakket dat bij het in licentie geven van het merk
Friskies van Nestlé wordt overgedragen.

300. Hoewel de meeste door de Commissie aanvaarde corrigerende maatregelen in overeenstemming
zijn met het beginsel dat eenvoudige, structurele maatregelen de ideale oplossing vormen, heeft de
Commissie ook maatregelen aanvaard die iets ingewikkelder waren dan een simpele afstoting. Zo
bestond in de zaak EdF/EnBW (204), die na grondig onderzoek in een goedkeuring resulteerde, het
aanvaarde pakket maatregelen uit drie onderdelen. Twee onderdelen van het pakket waren relatief
standaardmaatregelen (205); het derde onderdeel had een innovatief karakter. Dit derde onderdeel van de
EdF-maatregelen hield in dat gepoogd werd de mededingingsproblemen op te lossen die waren ontstaan
met betrekking tot zogenaamde „in aanmerking komende” afnemers in Frankrijk, dit wil zeggen van wie
de elektriciteitsvoorziening openstaat voor mededinging. Hiertoe beloofde EdF de opwekkingscapaciteit
in Frankrijk voor concurrenten toegankelijk te maken in de vorm van virtuele elektriciteitscentrales
(5 000 MW) en „back-to-back-overeenkomsten” bij bestaande afnameovereenkomsten voor warmte-
krachtkoppeling van maximaal 1 000 MW. Wat dit betreft moet men in gedachten houden dat afstoting
van elektriciteitscentrales niet als een passende oplossing kan worden beschouwd, en wel om
economische redenen in het algemeen (het is zeer onwaarschijnlijk dat nieuwkomers een dergelijke

¥197∂ Zie deel III.1, punt 20 van de mededeling.
¥198∂ COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥199∂ Zie ook hierna (punt 5.3) voor een bespreking van de uitvoering van corrigerende maatregelen.
¥200∂ COMP/M.2337, 27.7.2001.
¥201∂ Dit type voorziening is ook in eerdere zaken aan de orde geweest, bijvoorbeeld, IV/M.1453 – AXA/GRE, 8.4.1999 en

COMP/M.1813 – Industri Kapital (Nordkem)/Dyno, 12.7.2000.
¥202∂ Punten 22 en 23.
¥203∂ De precieze datum wordt vanuit commercieel oogpunt als vertrouwelijke informatie beschouwd.
¥204∂ COMP/M.1853, 7.2.2001.
¥205∂ Ten eerste verbond EdF zich ertoe af te zien van zijn stemrecht in CNR, een elektriciteitsproducent die actief is in

Frankrijk, en zijn vertegenwoordiger in de raad van bestuur van CNR terug te roepen. Ook zal EdF niet langer betrokken
zijn bij het handelsbeleid en marktgedrag van CNR. Hierdoor kan CNR een actieve concurrentiekracht in de
elektriciteitssector in Frankrijk worden. Ten tweede zal EnBW zijn medezeggenschapsdeelneming van 24 % in WATT
afstoten, waardoor de vroegere toestand in Zwitserland wordt hersteld.
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centrale zouden hebben overgenomen gezien de risico’s die daaraan kleven) en om juridische redenen in
het bijzondere geval van kerncentrales. Krachtens de aangegane verbintenissen worden de contracten
voor de virtuele elektriciteitscentrales gegund via een open, niet-discriminerende openbare verkoop bij
opbod waaraan zowel nutsbedrijven als energiehandelaren mogen deelnemen. Deze regelingen voor de
toegang tot opwekkingscapaciteit blijven gedurende vijf jaar van kracht en mogen slechts na een
gemotiveerd verzoek daartoe door EdF worden beëindigd. In die periode zal de elektriciteitsmarkt in
Frankrijk zich naar verwachting zodanig hebben ontwikkeld dat er voldoende alternatieve leverings-
bronnen voorhanden zijn.

301. Misschien kan door de uiterst specifieke omstandigheden van de zaak EdF/EnBW uit dit
voorbeeld niet zoveel lering worden getrokken, maar het laat wel zien dat de Commissie bereid is
ongebruikelijke corrigerende maatregelen te aanvaarden wanneer de omstandigheden dat vereisen en
wanneer er voldoende tijd is om na te gaan of dergelijke voorstellen doeltreffend zijn. Gewoonlijk
gebeurt dit in het kader van een fase-II-procedure.

302. Er is één belangrijk verschil in het soort corrigerende maatregelen dat de Commissie in 2001 in
fase-I-zaken heeft aanvaard ten opzichte van het jaar 2000. Dit verschil is dat in 2001 de Commissie in
fase I geen maatregelen heeft aanvaard die betrekking hadden op verbintenissen om concurrenten of
afnemers toegang te verschaffen tot leveringsnetwerken of mogelijk blokkerende octrooien. Dit soort
verbintenissen was in 2000 in zes zaken aanvaard (206). In de zaak Vivendi/Canal+/Seagram aanvaardde
de Commissie een pakket verbintenissen, waaronder toegang voor concurrenten tot de films en on-
linemuziek van Universal, zonder discriminatie ten gunste van de dochterondernemingen van Universal,
namelijk Canal+ en Vizzavi. Andere voorbeelden waren BASF/Shell/Project Nicole (octrooilicenties);
Vodafone Airtouch/Mannesmann (toegang tot tarieven voor roaming en groothandelsdiensten) en
BSkyB/Kirch Pay TV (toegang tot het voorwaardelijke toegangssysteem en de betaaltelevisiediensten
van Kirch).

303. Hoewel de Commissie geen corrigerende maatregelen heeft aanvaard waarmee toegang wordt
verschaft tot leveringsnetwerken of mogelijk blokkerende octrooien in fase I, is dit soort maatregelen wel
aanvaard in vijf fase-II-zaken (207). Dat dergelijke maatregelen in fase II nog steeds worden aanvaard
terwijl dat tijdens het fase-I-onderzoek niet het geval is, kan betekenen dat de Commissie na de
goedkeuring van de mededeling betreffende corrigerende maatregelen behoedzamer is gaan optreden. Dit
kan ook worden afgeleid uit het feit dat het aantal zaken waarbij in het fase-I-onderzoek corrigerende
maatregelen werden voorgesteld, dit jaar ten opzichte van 2000 is gedaald (13 vergeleken met
27 beschikkingen in 2000), terwijl tegelijkertijd de Commissie in 2001 meer fase-II-onderzoeken heeft
gestart dan in enig jaar daarvoor (22 in 2001 vergeleken met 12 in 1998, 19 in 1999 en 20 in 2000).

5.3. Uitvoering van corrigerende maatregelen

304. De bovenstaande discussie gaat vooral over de nieuwe corrigerende maatregelen die de
Commissie in de loop van het jaar heeft aanvaard. Dit is echter slechts een deel van het verhaal. Het is
ook belangrijk onderzoek te doen naar de uitvoering van maatregelen die vroeger door de Commissie zijn

¥206∂ 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∂ 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; en
COMP/M.1853 – EDF/ENBW, 7.2.2001.
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aanvaard, omdat een maatregel de ontstane mededingingsproblemen slechts volkomen kan oplossen als
hij volledig en naar behoren wordt uitgevoerd.

305. Verscheidene bedrijven die betrokken waren bij zaken die in 2001 voorwaardelijk werden
goedgekeurd, hebben reeds aanzienlijke stappen gezet om tot de volledige realisering van hun
verbintenissen te komen. Die snelle uitvoering is bijzonder opmerkelijk met betrekking tot zaken waar
afstoting van bedrijfsonderdelen als corrigerende maatregel was voorgesteld.

306. Een voorbeeld waar met het oog op een afstoting uitermate snel een koper werd gevonden, was
The Post Office/TPG/SPPL (208), waarin de partijen verkoop aan een vooraf aangeduide koper hadden
voorgesteld. De beschikking werd gegeven op 13 maart 2001 en nog geen drie maanden later werd een
ondertekende verkoop- en afnameovereenkomst met Swiss Post International ter goedkeuring aan de
Commissie voorgelegd. Deze goedkeuring werd verleend op 14 juni 2001, vervolgens werd de afstoting
voltooid (209), waarna The Post Office, TPG en SPPL hun aangemelde operatie konden uitvoeren,
overeenkomstig de in die zaak overeengekomen voorwaarden.

307. In de zaak Metso/Svedala (210) heeft de Commissie op 24 januari 2001 een voorwaardelijke
goedkeuringsbeschikking gegeven en in september 2001 kon zij ermee instemmen dat het Zweedse
bedrijf Sandvik AB de afgestoten activa zou aankopen. Hoewel deze oplossing niet binnen een bijzonder
kort tijdsbestek werd voorgesteld, was dit een interessante zaak omdat er met de mededingingsautoriteit
van de Verenigde Staten werd samengewerkt, en dat niet alleen tijdens het onderzoek van de Commissie
maar ook tijdens de uitvoering van de corrigerende maatregelen, nadat de Commissie haar beschikking
had gegeven. De samenwerking werd voortgezet omdat het onderzoek van de FTC door een ander
tijdschema in de Verenigde Staten tot oktober 2001 duurde. Toen pas kon de FTC haar toestemmingsbe-
schikking („consent order”) afronden. In de Verenigde Staten vormde de afstoting van de diverse
steenvergruizingsactiviteiten aan Sandvik AB een oplossing met vooraf aangeduide koper voor de meeste
opgespoorde mededingingsproblemen.

308. In 2001 werd ook belangrijke vooruitgang geboekt bij vele van de corrigerende maatregelen die
in 2000 werden toegepast. Zo werd de afstoting van polypropyleenfabrieken en -activiteiten waartoe de
partijen zich in de zaak Shell/BASF/JV — Project Nicole (211) hadden verbonden, in de eerste helft van
2001 voltooid, evenals de afstoting op de polyethyleenmarkten waar zich mededingingsproblemen
hadden voorgedaan in de zaak Dow Chemical/Union Carbide (212).

309. Een ander voorbeeld was de geslaagde verkoop van de portefeuille van merken en bedrijfson-
derdelen die Unilever had toegezegd te verkopen om goedkeuring te verkrijgen voor de overname van
Bestfoods in september 2000. De af te stoten merken waren Bachelors, McDonnell’s, Oxo en Vesta
(soepen) in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles,
Liebig/Liebox, Oxo, Aardappel Anders, Rijke Sauzen, Raguletto en Lesieur (voornamelijk soepen,
vloeibare sauzen en droge bijgerechten) op het Europese vasteland, Casa de Mateus (jam) in Portugal en
BlåBand, Touch of Taste en Isomitta (bouillon) in de Scandinavische landen. Deze merken werden in één
tranche verkocht aan Campbell Soup Company. Daarbij werden de communautaire drempels gehaald

¥208∂ COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥209∂ Zoals in bijna elke afstotingszaak geldt dat voltooiing van de afstoting niet gelijk is aan voltooiing van de verbintenissen,

omdat bepaalde onderdelen van de verbintenissen betrekking hebben op het gedrag van de verkoper na de afstoting.
¥210∂ COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥211∂ COMP/M.1751, 29.3.2000.
¥212∂ COMP/M.1671, 3.5.2000.
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zodat de transactie ter goedkeuring bij de Commissie moest worden aangemeld (213). De aangemelde
afstoting werd vervolgens in april 2001 goedgekeurd.

310. Niet met alle verbintenissen die ter verkrijging van goedkeuringsbeschikkingen aan de
Commissie werden aangegaan, is echter even vlot vooruitgang geboekt.

311. Zo had de Commissie, met betrekking tot de corrigerende maatregelen die de partijen in de zaak
TotalFina/Elf Aquitaine (214) hadden voorgesteld, in september 2000 de in eerste instantie door TotalFina
voorgestelde kopers afgewezen, omdat voor hen geen prikkels bestonden om daadwerkelijk op de markt
voor de verkoop van brandstoffen langs de Franse autowegen te concurreren. Een van deze voorgestelde
kopers, Le Mirabellier, tekende vervolgens tegen deze beschikking beroep aan bij het Gerecht van eerste
aanleg. Het Gerecht is nog niet tot een eindoordeel over dit beroep gekomen, maar verwierp het verzoek
van Le Mirabellier om opschorting van de tenuitvoerlegging (215). Na de afwijzing van de eerste
voorgestelde kopers voor deze benzinestations, stelde TotalFina een tweede groep kopers voor, die in
mei 2001 door de Commissie werd aanvaard.

312. Een afzonderlijk aspect van het pakket corrigerende maatregelen dat werd aanvaard in de zaak
TotalFina/Elf Aquitaine (216), was de verkoop van het LPG-bedrijf Elf Antargaz. Deze verkoop werd
in  2001 afgerond (217) toen de Commissie PAI, een dochteronderneming van BNP Paribas, en de
Amerikaanse onderneming UGI toestemming verleende om het bedrijf te kopen. Als onderdeel van die
verbintenis waren PAI en UGI weliswaar door de Commissie reeds als kopers aanvaard, maar de kopers,
een financiële instelling en een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de distributie en verkoop van
elektriciteit, aardgas en LPG, moesten de Commissie er wel eerst van overtuigen dat zij een permanente,
structurele oplossing konden bieden voor de problemen die op de markt voor de verkoop van LPG in
Frankrijk waren geconstateerd. Inmiddels is voldaan aan alle voorwaarden waaronder de Commissie de
fusie tussen TotalFina en Elf Aquitaine heeft goedgekeurd.

313. De Commissie heeft ook voorbeelden gezien van hoe het door de partijen geplande tijdschema
door de activiteiten van derden in de war kan worden gestuurd. Zo had in de zaak
Carrefour/Promodes (218) Carrefour zich ertoe verbonden zijn deelneming in Cora binnen een
vastgestelde tijd te verkopen. Ondanks de oprechte inspanningen van Carrefour werd de verkoop van
deze deelneming niet binnen de afgesproken tijd gerealiseerd. De Commissie herriep de beschikking
evenwel niet, maar verlengde de termijn, waarna de deelneming aan een financiële investeerder werd
verkocht. Door het feit dat de verkoop van de deelneming niet tijdig werd gerealiseerd, kwam tot uiting
hoe belangrijk de rol is die de gevolmachtigden in zulke situaties kunnen spelen. Zij kunnen er namelijk
voor zorgen dat in de periode tussen de uitvoering van de oorspronkelijke operatie en de verkoop van de
deelneming het betrokken bedrijf vanuit mededingingsoogpunt geen schade lijdt. Deze ervaring heeft de
Commissie aanzienlijk geholpen een standaardmandaat voor de gevolmachtigde op te stellen.

314. Omdat het in de zaak Carrefour/Promodes uiteindelijk om de verkoop aan een financiële
investeerder ging, werd de Commissie tevens gedwongen zorgvuldig naar de voorwaarden te kijken op
grond waarvan een financiële investeerder als een aanvaardbare koper kon worden beschouwd. Hoewel

¥213∂ Zie COMP/M.2350 – Campbell/ECBB (Unilever), 2.4.2001.
¥214∂ COMP/M.1628, 9.2.2000.
¥215∂ Zaak T-342/00, Petrolessence SA Société de Gestion de Restauration Routièr, eisers tegen Commissie van de Europese

Gemeenschappen.
¥216∂ COMP/M.1628, 9.2.2000.
¥217∂ Zie COMP/M.2375 – PAI + UGI /Elf Antargaz, 21.3.2001.
¥218∂ COMP/M.1684, 25.1.2000.
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bij de beslissing of een financiële investeerder als koper geschikt is, rekening moet worden gehouden met
de omstandigheden van elke zaak afzonderlijk, kunnen bepaalde factoren voor problemen zorgen. Zo is
het belangrijk dat de koper en verkoper onafhankelijk van elkaar zijn en daarom moet de verkoper geen
grote bedragen van de koper lenen en mag de koper geen grote leningen aan de verkoper verstrekken of
geen significante verplichtingen jegens hem hebben. Voorts dient de Commissie te beoordelen of de
financiële investeerder over de benodigde deskundigheid beschikt om het bedrijf als een actieve
concurrentie te ontwikkelen of in stand te houden. Dit is vooral belangrijk wanneer de koper een
meerderheidsbelang in een afgestoten bedrijfsonderdeel krijgt.

5.4. Internationale samenwerking met betrekking tot corrigerende maatregelen

315. Het belang van de coördinatie tussen de Commissie en de bevoegde autoriteiten in de Verenigde
Staten en in andere landen wordt elders in dit verslag besproken. Het is echter van belang te beklemtonen
dat de discussies tussen de Commissie en andere autoriteiten niet uitsluitend gaan over de inhoudelijke
vraagstukken die aan de orde zijn, maar ook over de vereiste corrigerende maatregelen. In 2001 vond in
verscheidene zaken een dergelijke coördinatie plaats.

316. In de zaak Metso/Svedala (219) verrichtte de Amerikaanse Federal Trade Commission („FTC”) een
parallel onderzoek dat door het hanteren van verschillende tijdschema’s in de beide rechtsgebieden
voortduurde nadat het onderzoek van de Commissie was afgesloten. In deze zaak werden de in de
Verenigde Staten geconstateerde problemen meer dan voldoende opgelost door de verbintenissen die de
partijen aan de Commissie hadden voorgesteld.

6. Verwijzingen naar lidstaten overeenkomstig artikel 9 — Nieuwe ontwikkelingen

317. In het kader van de herziening van de concentratiecontrole wordt er geopperd het in artikel 9
beschreven verwijzingsmechanisme aan te passen. Het beleid van de Commissie inzake de toepassing
van artikel 9 heeft zich dit jaar evenwel ook ontwikkeld, aangezien de Commissie twee transacties,
BP/E.ON (220) en Shell/DEA (221), betreffende olieproducten naar het Bundeskartellamt heeft verwezen.
Tegelijkertijd startte de Commissie een grondig onderzoek naar de petrochemische onderdelen van beide
transacties naar aanleiding van problemen die zich op de ethyleenmarkt voordeden. Aldus werd het
onderzoek van de petrochemische sector gescheiden van het onderzoek naar de downstreamolie-
producten in Duitsland en werd het onderzoek van de laatstgenoemde producten in zijn geheel naar het
Bundeskartellamt verwezen.

318. Voor het eerst werd de analyse van een complete sector binnen een lidstaat verwezen naar een
nationale autoriteit, ook al had de autoriteit niet vastgesteld dat er op alle markten van deze sector (voor
downstreamolieproducten) in Duitsland een machtspositie dreigde te ontstaan of te worden versterkt. Dit
besluit werd genomen omdat de transactie invloed heeft op diverse andere olieproductmarkten waarop
het verzoek niet van toepassing was (bv. basisolie, additieven, vaseline en „slack wax”) of waar het
Bundeskartellamt als gevolg van de transactie in eerste instantie geen mededingingsproblemen
verwachtte. Deze markten zijn intrinsiek gekoppeld aan de beoordeling van de markten voor
olieproducten en smeermiddelen die uitdrukkelijk in het verzoek worden genoemd, omdat zij alle deel
uitmaken van de productketen die door het raffinageproces is ontstaan en daarom zijn de bovenvermelde
toegang tot raffinaderijen en infrastructuur op deze markten even relevant. Een scheiding van deze

¥219∂ COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥220∂ COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥221∂ COMP/M.2389, 23.8.2001.
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markten zou tot een ongewenst verbrokkelde beoordeling van de zaak betreffende olieproducten hebben
geleid. Om een dergelijke verbrokkeling te vermijden, besloot de Commissie het gedeelte van de
transactie dat op olieproducten betrekking had, in zijn geheel te verwijzen.

319. In de zaak Govia/Connex South Central (222) was de Commissie van oordeel dat aan de
voorwaarden van artikel 9, lid 2, onder b, van de concentratieverordening was voldaan. Om tot deze
conclusie te komen, moest de Commissie vaststellen dat de desbetreffende markt geen wezenlijk deel van
de gemeenschappelijke markt vormde. De Britse autoriteiten deden hun verzoek omdat de operatie een
nadelige uitwerking heeft op de mededinging op specifieke spoorwegtrajecten, met name in het gebied
Londen-Gatwick-Brighton waar overlapping zou ontstaan tussen de activiteiten van South Central en de
bestaande treinexploitant van de partijen, Thameslink. Dit was de eerste maal dat een zaak ooit op grond
van artikel 9, lid 2, onder b, van de concentratieverordening naar een lidstaat was verwezen.

320. In twee artikel 9-zaken verwees de Commissie naar de nationale autoriteiten. De
eindbeschikkingen van deze autoriteiten werden vervolgens voor een nationale rechtbank gebracht.
Volgens de concentratieverordening mogen nationale autoriteiten alleen die maatregelen treffen die strikt
noodzakelijk zijn om de mededinging op de betrokken markten te herstellen. Krachtens nationale en
Europese wetgeving kunnen de lidstaten evenwel ter verantwoording worden geroepen voor de
maatregelen die zij bij verwezen zaken hebben genomen. In het verslagjaar is dat in twee zaken gebeurd.

321. De eerste zaak was Interbrew/Bass (223), die in 2000 naar het Verenigd Koninkrijk was verwezen.
Na een grondig onderzoek van de Competition Commission besloot de staatssecretaris van Handel en
Industrie op 3 januari 2001 een corrigerende maatregel op te leggen. Deze maatregel betrof de volledige
afstoting van de Bass-brouwerijen en kwam neer op een verbod van de transactie. Op 2 februari 2001
verzocht Interbrew om een rechterlijke toetsing van de maatregel omdat deze onredelijk, onevenredig en
op oneerlijke procedures gebaseerd zou zijn. Op 23 mei verwierp het High Court in Londen de hoofdeis
van Interbrew, maar het vond wel dat de procedures van de Competition Commission oneerlijk waren
geweest. Interbrew had namelijk geen eerlijke mogelijkheid gekregen om bepaalde belangrijke zaken te
regelen waardoor een alternatieve, minder ingrijpende maatregel had kunnen worden opgelegd. Na
verder beraad en overleg besloten de Britse autoriteiten dat Interbrew verplicht moest worden Bass
Brewers of Carling Brewers af te staan aan een door de directeur-generaal Fair Trading goedgekeurde
koper, teneinde de negatieve effecten van de fusie tussen Interbrew en Bass Brewers teniet te doen.

322. De tweede zaak had betrekking op de aspecten in verband met elektriciteitsvoorziening van de
zaak Enel/FT/Wind/Infostrada (224), die naar de Italiaanse mededingingsautoriteit werden verwezen. Na
een grondig onderzoek keurde de autoriteit de voorgenomen fusie goed waarbij Enel aan een aantal
voorwaarden moest voldoen. Vervolgens gingen Enel (225) en ook Codacons, de Italiaanse consumenten-
beschermingsorganisatie, tegen de beschikking van de mededingingsautoriteit in beroep. In een
gemeenschappelijke uitspraak in beide beroepen die op 14 november 2001 werd gepubliceerd,
concludeerde de rechtbank waarbij het beroep was aangetekend (de TAR), dat Enel op de markt voor de
elektriciteitsvoorziening geen machtspositie bezat en tevens vernietigde hij de beschikking van de
Italiaanse mededingingsautoriteit inzake de corrigerende maatregelen.

¥222∂ COMP/M.2446, 20.7.2001.
¥223∂ COMP/M.2044, 22.8.2000.
¥224∂ COMP/M.2216, 19.1.2001.
¥225∂ Dit beroep werd ingesteld bij de Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, TAR.
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7. Internationale samenwerking

323. De Commissie is bezig een bilaterale samenwerking met niet-EU-landen te ontwikkelen op het
gebied van de mededinging, met name in verband met concentratiezaken. Zij onderhoudt tevens
multilaterale contacten en heeft dit jaar tijd en energie gestoken in de oprichting van een internationaal
mededingingsnetwerk (International Competition Network).

324. Om de praktische en juridische problemen op te lossen die gepaard gingen met de controle op
mondiale concentraties, was een doeltreffende samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten nodig
wat betreft de handhaving van onze respectieve regels.

7.1. Samenwerking met de autoriteiten van de Verenigde Staten

325. De samenwerking tussen de EU en de Verenigde Staten vindt plaats op basis van de twee
samenwerkingsovereenkomsten op mededingingsgebied die in de afgelopen tien jaar met de Verenigde
Staten zijn gesloten. Deze samenwerking op het gebied van de handhaving van het mededingingsrecht is
als een soort model gaan fungeren voor trans-Atlantische samenwerking in het algemeen.

326. Gebleken is dat deze dagelijkse samenwerking zeer effectief functioneert, met name in concentra-
tiezaken, en dat het risico van uiteenlopende of onsamenhangende uitspraken sterk wordt teruggebracht.
Toch zijn de Commissie en de autoriteiten van de Verenigde Staten het af en toe oneens over de
beoordeling van een bepaalde overeenkomst, zelfs als deze betrekking heeft op mondiale markten. Dit jaar
is met de autoriteiten van de Verenigde Staten een fundamenteel verschil van mening gerezen over het
besluit van de Commissie de fusie tussen GE en Honeywell (226) te verbieden. Zowel GE als Honeywell
hebben in september 2001 bij het Gerecht tegen de verbodsbeschikking beroep aangetekend.

327. Hoewel dergelijke verschillen in benadering zeer zelden voorkomen, zou het toch een goede zaak
zijn wanneer, op het stuk van concentratiecontrole, de convergentie tussen de EU en de VS verder
maximaal wordt versterkt. Daarom zijn de werkzaamheden van een bestaande werkgroep trans-
Atlantische concentraties geheroriënteerd in de richting van een streven naar meer convergentie. De
dialoog en samenwerking tussen de Commissie en de Amerikaanse antitrustautoriteiten hebben reeds een
belangrijke bijdrage geleverd aan de convergentietrend en door te kijken naar zaken waarin we een
enigszins andere benadering hebben gehanteerd, beoogt de Commissie het gevaar van onnodige
meningsverschillen in de toekomst te beperken.

¥226∂ Zie het kader in dit hoofdstuk voor een bespreking van deze zaak, COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell,
3.7.2001.

Kader 9: GE/Honeywell

Op 3 juli 2001 heeft de Europese Commissie de voorgenomen fusie tussen de Amerikaanse
bedrijven General Electric („GE”) en Honeywell onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
verklaard.

De fusie had invloed op twee categorieën bedrijfstakken, namelijk ruimtevaartproducten
(straalmotoren, vliegtuigelektronica, niet-vliegtuigelektronica en starttoestellen) en industriële
systemen (kleine scheepsgasturbines).
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De Commissie keek naar de horizontale gevolgen en uitsluitingseffecten die de fusie zou hebben
doordat de door de fusie ontstane onderneming aan een gemeenschappelijk afnemersbestand
aanvullende producten en diensten zou kunnen leveren. De Commissie was met name van oordeel
dat de fusie ertoe zou kunnen leiden dat de marktmacht van de ondernemingen zou worden
aangewend om mededinging op deze markten te verhinderen.

De machtspositie van GE

Belangrijk voor de beoordeling van de Commissie was het feit dat de machtspositie van GE op het
gebied van straalmotoren voor grote commerciële en grote regionale vliegtuigen, zijn financiële
kracht en zijn verticale integratie in de aankoop, financiering en verhuur van vliegtuigen werd
overgedragen aan Honeywell met zijn leidende marktpositie op het gebied van straalmotoren voor
zakenvliegtuigen en (niet-)vliegtuigelektronicaproducten.

GE kan als een vrij unieke onderneming worden gekenschetst. Het is niet alleen een toonaangevend
industrieel conglomeraat, maar ook een belangrijke financiële organisatie dankzij dochteronder-
neming GE Capital, die de bedrijfseenheden van GE enorme financiële middelen verschaft. Uit de
analyse van de transactie door de Commissie bleek nogmaals dat in een bedrijfstak die gekenmerkt
wordt door langlopende investeringen en onvolmaakte financiële markten, grote financiële
draagkracht en het vermogen om mislukkingen te verwerken, van essentieel belang zijn.

GE wordt voorts verticaal geïntegreerd in de aankoop, financiering en verhuur van vliegtuigen via
GE Capital Aviation Services („GECAS”), de grootste afnemer van nieuwe vliegtuigen en de
eigenaar van de grootste vloot van operationele vliegtuigen en het grootste aandeel vliegtuigen in
orders en opties. In tegenstelling tot andere onafhankelijke verhuurbedrijven kiest GECAS alleen
voor GE-motoren bij de aanschaf van een nieuw vliegtuig. Via GECAS wordt GE gestimuleerd de
marktpositie van de GE-motoren met diverse middelen te versterken. Als afnemer, of het nu een
eerste gebruiker is of niet, kan GECAS de keuze van vliegtuigapparatuur door de cascofabrikanten
beïnvloeden en de balans ten gunste van zichzelf laten doorslaan, zodat het de exclusieve
leverancier blijft. GECAS heeft ook geholpen de positie van GE ten opzichte van
luchtvaartmaatschappijen te versterken door maatschappijen die anders niet voor een door GE
aangedreven vliegtuig zouden hebben gekozen, over te halen een dergelijk vliegtuig aan te schaffen.

Dankzij een combinatie van financiële kracht via GE Capital en zijn verticale integratie in GECAS
is GE erin geslaagd de hoogste en meest duurzame positie op de markten voor motoren van grote
commerciële en regionale vliegtuigen te veroveren, de kloof met zijn concurrenten te vergroten en
op een aantal cascoplatforms zijn positie van exclusieve motorleverancier veilig te stellen ten
nadele van zijn concurrenten.

Gezien de aard van de markt voor straalmotoren, die gekenmerkt wordt door hoge toetredings- en
uitbreidingsdrempels, de vaste relatie die GE met vele luchtvaartmaatschappijen heeft, de prikkels
die voor het bedrijf bestaan om de financiële draagkracht van GE Capital in contacten met afnemers
te gebruiken, het vermogen van het bedrijf de verticale integratie via GECAS tot eigen voordeel aan
te wenden, het beperkte tegenwicht van afnemers en de betrekkelijk zwakke positie van zijn rivalen,
werd GE geacht onafhankelijk van zijn concurrenten, afnemers en uiteindelijk consumenten te
opereren. Het bedrijf zou dus een machtspositie bezitten op de markten voor motoren van grote
commerciële straalvliegtuigen en voor motoren van grote regionale straalvliegtuigen.
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De gevolgen van de fusie

Door de voorgenomen fusie zou op verscheidene markten een machtspositie zijn ontstaan als
gevolg van de leidende positie van Honeywell op deze markten en de financiële kracht van GE en
zijn verticale integratie in de aankoop, financiering en verhuur van vliegtuigen en de
vervolgmarktdiensten (zie hierboven).

Gezien de machtsposities en/of toonaangevende posities van de partijen op hun respectieve
markten en de brede combinatie van aanvullende producten die de door de fusie ontstane
onderneming had kunnen aanbieden, zouden deze effecten nog versterkt zijn door het financiële en
technische vermogen en de economische prikkeling van de onderneming om uitsluitingspraktijken
toe te passen zoals gekoppelde aanbiedingen tegen strategisch bepaalde prijzen, inclusief
afbraakprijzen, om hun concurrenten geleidelijk van specifieke markten of marktsegmenten te
weren. Dit zou onder meer zijn gebeurd omdat de door de fusie ontstane onderneming
kruissubsidies had kunnen verkrijgen voor kortingen op alle producten die van de koppeltransactie
deel uitmaakten.

Als gevolg daarvan zouden concurrerende fabrikanten van (niet-)vliegtuigelektronica beroofd zijn
van toekomstige inkomstenstromen die gewoonlijk via de verkoop van apparatuur voor eerste
gebruik en reserveonderdelen worden gegenereerd. Toekomstige intern gegenereerde financiële
middelen zijn voor deze bedrijfstak van wezenlijk belang, omdat daarmee ontwikkelingsuitgaven
voor toekomstige producten worden gefinancierd, innovatie wordt bevorderd en grote vorderingen
mogelijk worden. De concurrenten van Honeywell zouden door de integratie van Honeywell in GE
geleidelijk worden gemarginaliseerd, hetgeen betekent dat zij van een vitale bron van inkomsten
zouden worden beroofd en dat hun vermogen om in de toekomst te investeren en de volgende
generatie vliegtuigsystemen te ontwikkelen, aanzienlijk zou worden beperkt of voor een groot deel
teniet gedaan zou worden, met nadelige effecten op innovatie en mededinging en dus ook op het
consumentenwelzijn.
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B — Statistisch overzicht
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Grafiek 4
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Grafiek 5
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III — STAATSSTEUN

A — Algemeen beleid

328. Het negende verslag inzake overheidssteun in de Unie, dat door de Commissie in juli werd
aangenomen (227), heeft betrekking op de jaren 1997-1999. In deze periode werd door de vijftien lidstaten
jaarlijks gemiddeld 90 miljard EUR staatssteun uitgegeven voor de sectoren industrie, landbouw, visserij,
kolenwinning, vervoer en financiële dienstverlening. Dit cijfer, dat absoluut gezien hoog blijft, betekent
niettemin een daling van bijna 12 % in vergelijking met de vorige periode 1995-1997. In de periode
1997-1999 bedroeg de staatssteun voor regionale doelstellingen 17 % van het totaal en de staatssteun
voor horizontale doelstellingen 10 %.

329. Bijzonder opmerkelijk was de vermindering van de steun voor de industrie, waaraan nu minder
bijstand wordt verleend dan aan het vervoer. Uit het negende overzicht blijkt dat de totale steun die in de
vijftien lidstaten jaarlijks aan de industrie wordt toegekend, gemiddeld 27,6 miljard EUR bedroeg in
vergelijking met 35,8 miljard EUR in de periode 1995-1997.

330. De noodzaak van verdere beperking van het totale steunpeil en van een heroriëntering van de
steun in de richting van horizontale doelstellingen van communautair belang werd beklemtoond door de
Europese Raad van Stockholm in 2001. De Raad verplichtte de lidstaten tot 2003 het huidige steunpeil
aan te houden, uitgedrukt als percentage van het BBP, en onderstreepte de noodzaak de steun om te
buigen naar horizontale doelstellingen van gemeenschappelijk belang, inclusief cohesiedoelstellingen.
Dit werd bevestigd door een resolutie van de Raad van ministers van Industrie op 6 december 2001,
waarin de lidstaten werden verzocht „hun inspanningen om het niveau van de steun uitgedrukt als
percentage van het BBP te beperken, voort te zetten, bij voorrang en met het oog op de afschaffing ervan
de steunvormen met de grootste verstorende gevolgen te beperken, de steun te heroriënteren naar
horizontale doelstellingen, waaronder cohesie en waar nodig het midden- en kleinbedrijf (MKB)”, het
gebruik te bevorderen van beoordelingen vooraf en achteraf van de steunregelingen en de transparantie
en de kwaliteit van de rapportering aan de Commissie te verbeteren, met name door de instelling van
nationale controle- en follow-upprocedures alsook, waar mogelijk, door de verstrekking van
gedetailleerde statistische gegevens.

331. De Commissie wordt op haar beurt verzocht tezamen met de lidstaten statistische instrumenten
en indicatoren voor de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de steun te ontwikkelen, de beoordeling
van de gevolgen van de steun voor de concurrentie te versterken, de uitwisseling van ervaringen en
overeengekomen evaluatiewerkzaamheden aan te moedigen en haar inspanningen met het oog op de
vereenvoudiging van de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun voort te zetten en deze te
moderniseren en te verduidelijken. De Commissie wordt ook gevraagd in 2002 een eerste evaluatie van
de gemaakte vorderingen voor te leggen.

¥227∂ COM(2001) 403.

1995-1997 1997-1999

Totale staatssteun (in miljard EUR) 102 90

Staatssteun voor de industrie (in miljard EUR) 35,8 27,6

Staatssteun als percentage van de toegevoegde waarde in de sector industrie 2,6 1,9
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1. Transparantie

332. Op 22 maart 2001 werd het nieuwe openbare staatssteunregister door de Commissie
gepresenteerd. Het register verschaft bijzonderheden over staatssteunzaken die door de Commissie
worden behandeld. Het zal regelmatig worden bijgewerkt zodat het publiek tijdig toegang heeft tot de
meest recente beschikkingen op het gebied van staatssteun. Het register is beschikbaar op de homepage
van de Internetsite van het directoraat-generaal Concurrentie, http://europa.eu.int/comm/competition/
index_en.html, en bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat verzamelde informatie over alle zaken die
aan een vooronderzoek zijn onderworpen en na 1 januari 2000 zijn geregistreerd. In het tweede deel
kunnen gebruikers eenvoudige zoekacties verrichten om informatie te verkrijgen over alle staatssteunbe-
schikkingen van de Commissie betreffende zaken die na 1 januari 2000 zijn geregistreerd. Gebruikers
kunnen toegang tot informatie krijgen op zaaknummer, steuninstrument (subsidie, zachte lening,
garantie, uitstel van belastingbetaling enz.), soort zaak (individuele aanvraag of steunregeling), soort
beschikking (inleiden van formele procedures, eindbeschikkingen enz.), rechtsgrond, lidstaat (en
regio/provincie), doelstelling van de steun en de betrokken sector.

333. In het register zijn links opgenomen naar persberichten en beschikkingen van de Commissie die
ofwel in het Publicatieblad zijn bekendgemaakt ofwel rechtstreeks naar de lidstaten zijn gezonden. Op
deze wijze wordt de indrukwekkende hoeveelheid informatie over de staatssteunbeschikkingen van de
Commissie die reeds op Internet beschikbaar is, overzichtelijk samengebracht.

334. In juli kreeg dit een vervolg met het tweede grote transparantie-initiatief, de publicatie van de
eerste editie van het scorebord voor overheidssteun. Het scorebord bestaat uit vijf delen. Het eerste deel
vermeldt de uitgaven voor staatssteun in de Unie en in elke lidstaat als percentage van het BBP.
Vervolgens worden de steunpercentages gegeven naargelang het hoofddoel ervan: bevorderen van
horizontale doelstellingen als onderzoek en ontwikkeling, kleine en middelgrote ondernemingen of
opleiding; hulp voor landbouw en visserij; bijstand voor het vervoer; steun voor specifieke sectoren als
kolenwinning, scheepsbouw of staalproductie; ondersteuning van achtergebleven regio’s. Het tweede
deel bevat een rudimentaire schets van een forum voor lidstaten waar informatie te vinden zal zijn over
het staatssteunbeleid en de transparantieniveaus van de lidstaten. Dit forum moet als een katalysator
dienen voor overleg tussen de lidstaten. In het derde deel wordt vermeld in welke mate de lidstaten erin
slagen de staatssteunregels na te leven teneinde problemen op te sporen en derhalve aan te geven waar
verbeteringen nodig zouden kunnen zijn. Daarnaast wordt informatie over de terugvordering van
onrechtmatig uitgekeerde staatssteun opgenomen. In het vierde deel van het scorebord wordt een
overzicht gegeven van de hoeveelheid steun die de lidstaten hebben toegekend voor diverse
doelstellingen en specifieke sectoren, dit om gebieden vast te stellen waarop toekomstige maatregelen
van de Commissie op grond van de staatssteunregels wenselijk zouden kunnen zijn. De lidstaten worden
aangemoedigd bepaalde uitgaventrends en -patronen te bespreken en na te gaan wat de invloed daarvan is
op de werking van de interne markt. In het laatste deel van het scorebord wordt gepoogd een discussie op
gang te brengen over de relatie tussen de staatssteunsituatie in de lidstaten na de controle door de
Commissie, de werking van de interne markt en het welslagen van de economische hervormingen.
Hiermee kijkt het scorebord verder dan alleen naar mededingingsvraagstukken.

335. In de toekomst zullen van het scorebord twee edities per jaar uitkomen en het zal zich geleidelijk
ontwikkelen naar gelang van de behoeften van de diverse toekomstige groepen gebruikers. Als basis
zullen enkele kernindicatoren dienen die in de loop van de tijd verschuivingen in het langetermijnbeleid
en de uitgavenpatronen voor staatssteun laten zien. Behalve deze kernindicatoren zal elk scorebord nog
een reeks andere indicatoren bevatten die gebruikt worden om bepaalde onderwerpen grondiger te
analyseren. Het scorebord geeft ook toegevoegde waarde aan andere documenten van de Commissie, met
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name de voorstellen voor de globale richtsnoeren voor het economisch beleid, structurele indicatoren en
benchmarking van het ondernemingenbeleid.

2. Modernisering van de controle op de staatssteun

336. Zoals in het vorige jaarverslag reeds werd aangekondigd, heeft de Commissie een langdurig
hervormingsproces in gang gezet teneinde de staatssteunprocedures voor duidelijke zaken te
vereenvoudigen en de middelen van de Commissie voornamelijk aan te wenden voor de meest ernstige
vormen van concurrentievervalsing. De noodzakelijke veranderingen moeten vóór de uitbreiding zijn
gerealiseerd.

337. De inwerkingtreding van de eerste drie verordeningen die in beginsel in december 2000 op basis
van Machtigingsverordening (EG) nr. 994/98 werden goedgekeurd, vormt reeds een belangrijke stap in
het moderniseringsproces. Het gaat om twee verordeningen waarbij groepsvrijstellingen voor
respectievelijk staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en opleidingssteun worden
ingevoerd en een verordening die de toepassing van de de minimis-regel codificeert (228).

338. De verordening inzake de de minimis-regel omvat bepalingen voor de toepassing van deze regel
die eerder in een mededeling van de Commissie van 6 maart 1996 werd beschreven, en verschaft
daarmee grotere rechtszekerheid. Krachtens deze regel wordt steun voor een onderneming van minder
dan 100 000 EUR over een periode van drie jaar niet als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag beschouwd en deze behoeft derhalve niet te worden aangemeld.

339. Dankzij de groepsvrijstellingen kunnen de lidstaten onmiddellijk steun toekennen, zonder
voorafgaande aanmelding bij en goedkeuring door de Commissie, mits aan de voorwaarden van de
vrijstellingsverordening is voldaan. De vrijstellingsverordeningen werken niet alleen gunstig uit voor de
Commissie, maar ook voor de nationale, regionale en lokale overheden in de lidstaten, omdat de steun
veel sneller kan worden toegekend en de administratieve lasten worden verminderd. Deze procedurele
vereenvoudiging betekent evenwel niet minder controle op of een versoepeling van de staatssteunregels.
Krachtens verschillende bepalingen in de verordeningen moeten de lidstaten de Commissie via beknopte
informatieoverzichten en jaarverslagen op de hoogte houden, zodat de Commissie toezicht kan houden
op de uitvoering van de groepsvrijstellingen. Bovendien kunnen klagers zich ook tot nationale rechtbanken
wenden als hun concurrenten steun hebben ontvangen die niet volledig voldoet aan de voorwaarden van de
desbetreffende vrijstellingsverordening; de verordeningen zijn immers rechtstreeks in de lidstaten van
toepassing.

340. Op basis van de door de lidstaten ingezonden beknopte informatie kan een eerste beoordeling
worden gegeven van de wijze waarop de lidstaten de groepsvrijstellingsverordeningen hanteren. Eind
december had de Commissie 106 overzichten ontvangen op grond van de verordening inzake steun aan
KMO’s en 47 overzichten op grond van de verordening inzake opleidingssteun. Verreweg de meeste van
deze overzichten waren steunregelingen en geen individuele steungevallen. Door dit intensieve gebruik
van de groepsvrijstellingsverordeningen is het aantal aangemelde zaken teruggelopen van 400 tussen
februari en november 2000 tot 286 in dezelfde periode in 2001. De mate waarin de groepsvrijstellingsveror-
deningen worden toegepast, varieert per lidstaat enorm. Begin december had Italië 56 overzichten
verstuurd, Duitsland 54 en Spanje 20. Deze landen maken verreweg het meest gebruik van de groepsvrij-
stellingsverordeningen. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich Frankrijk, Portugal, Finland en
Luxemburg, die nog geen enkel overzicht hebben ingezonden.

¥228∂ PB L 10 van 13.1.2001, zie ook het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000, punten 293-295.
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341. Momenteel is de Commissie bezig met de voorbereiding van een derde groepsvrijstellingsver-
ordening betreffende werkgelegenheidssteun. Op 2 oktober heeft zij een ontwerp-voorstel aangenomen,
dat zij vervolgens op 7 december in het Adviescomité inzake staatssteun met de lidstaten heeft
besproken. In de ontwerp-verordening wordt voorgesteld onder bepaalde voorwaarden de volgende
vormen van steunverlening van aanmelding vrij te stellen: steun voor het scheppen van nieuwe werkgele-
genheid, steun voor de indienstneming van kwetsbare categorieën werknemers en steun ter dekking van
de extra kosten van de tewerkstelling van gehandicapte werknemers. De regels omtrent steun voor het
scheppen van werkgelegenheid worden in overeenstemming gebracht met de regels van de groepsvrij-
stelling inzake steun voor KMO’s, die betrekking hebben op het scheppen van werkgelegenheid gepaard
met investeringen.

342. Op 13 november 2001 heeft de Commissie besloten de geldigheid van de multisectorale
kaderregeling inzake regionale steun voor grote investeringsprojecten, de kaderregeling voor steunmaat-
regelen in de sector synthetische vezels en de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor de
automobielindustrie te verlengen tot 31 december 2002 (229). Als de nieuwe multisectorale kaderregeling
vóór 31 december 2002 van kracht wordt, zal zij de drie verlengde kaderregelingen vanaf de datum van
inwerkingtreding vervangen.

¥229∂ PB C 368 van 22.12.2001, blz. 10.

Kader 10: Risicokapitaal

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van staatssteun in 2001, die laat zien hoe
staatssteunregels soms aan nieuwe marktsituaties moeten worden aangepast, was de goedkeuring
door de Commissie van een nieuwe mededeling betreffende staatssteun en risicokapitaal (1),
samen met de beoordeling door de Commissie van diverse maatregelen om de verschaffing van
risicokapitaal in verschillende lidstaten te bevorderen.

De mededeling werd opgesteld op grond van een aantal overwegingen zoals met name de
noodzaak om risicokapitaalmarkten in de Gemeenschap te stimuleren en de moeilijkheid om
bepaalde maatregelen die met dit doel door de lidstaten zijn voorgesteld, in het licht van de
bestaande staatssteunregels te beoordelen, in het bijzonder wanneer er geen rechtstreeks verband
bestaat tussen de toekenning van de steun en een specifieke reeks subsidiabele kosten voor investe-
ringen of onderzoek en ontwikkeling. Afhankelijk van de aard van de risicokapitaalmaatregelen
kan er op een of meerdere „niveaus” steun aan marktdeelnemers worden toegekend, namelijk aan
investeerders (door hen in de gelegenheid te stellen onder gunstigere voorwaarden risicokapi-
taalinvesteringen te verrichten) en/of aan de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd. In de
mededeling worden enkele criteria beschreven aan de hand waarvan de Commissie deze maatre-
gelen zal beoordelen en tevens wordt een niet-uitputtende opsomming gegeven van vormen van
steunmaatregelen die aan deze criteria kunnen voldoen.

De eerste maal dat de Commissie haar mededeling betreffende staatssteun en risicokapitaal
toepaste, betrof de regionale risicokapitaalfondsen (2) in het Verenigd Koninkrijk. De Commissie

(1) PB C 235 van 21.8.2001, blz. 3.
(2) Zaak C 56/2000, beschikking van de Commissie van 6.6.2001, PB C 263 van 3.10.2001.
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keurde deze fondsen goed zonder een verband met specifieke subsidiabele kosten vast te stellen en
stemde in met staatssteun voor een maatregel waarbij de deelneming in een bedrijf het karakter
kan hebben van eigen vermogen dat nodig is voor dagelijkse bedrijfskosten (werkkapitaal). De
Britse regeling beoogt een oplossing te vinden voor een tekort aan financiering met eigen
vermogen op regionaal niveau voor investeringen voor het MKB. De Commissie erkende dat de
markt wat dit segment betreft slecht werkte, omdat de in de mededeling betreffende risicokapitaal
vastgelegde drempels niet waren overschreden. Dezelfde argumentatie werd gebruikt in de zaak
„Régime Cadre” Fonds de capital investissement (1). Bij de beoordeling van deze aanmeldingen
paste de Commissie punt VIII van de mededeling toe en kon zij concluderen dat de aan de
particuliere investeerders en de KMO’s toegekende steun verenigbaar is met de staatssteunregels.
Wat betreft de fondsen die krachtens de maatregelen waren opgericht, kwam de Commissie tot de
conclusie dat dit geen ondernemingen zijn die steun ontvangen in de zin van artikel 87, lid 1, van
het EG-Verdrag. Andere zaken waar de mededeling in 2001 werd toegepast, waren Linea de apoyo
a la capitalización de empresa de base tecnológica (Spanje) (2), en een andere Britse regeling die
als doel had om de tekorten in de verschaffing van kleine hoeveelheden risicokapitaal aan KMO’s
in de mijnstreken van Engeland aan te vullen (3).

Naast het aannemen en toepassen van de nieuwe mededeling hechtte de Commissie tevens haar
goedkeuring aan maatregelen ter bevordering van deelnemingen in bedrijven in de vorm van
risicokapitaal, indien andere staatssteunregels werden nageleefd (4). Voor een dergelijke
goedkeuring is doorgaans een koppeling met een concreet investeringsproject nodig, zodat dit type
steun kan worden aangemerkt als steun voor een initiële investering (5), of met de subsidiabele
kosten voor O&O-projecten. Voorbeelden zijn een lening voor een investering in het
aandelenkapitaal van startende ondernemingen, die verenigbaar werd verklaard met de KMO-
vrijstellingsverordening (6), of een stille deelneming, dit wil zeggen een deelneming in
aandelenkapitaal zonder beheersfunctie, voor precommerciële O&O-activiteiten, die verenigbaar
werd verklaard met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling (7). Een ander voorbeeld is de beschikking van de Commissie ten aanzien van een
Duitse steunregeling (8) waarmee beoogd wordt het aandelenkapitaal voor precommerciële O&O-
activiteiten en innovatieve investeringen te vergroten. De Commissie maakte onderscheid
tussen overheidsbanken, particuliere investeerders en kleine ondernemingen waarin werd
geïnvesteerd en besloot ofwel dat er geen sprake was van steun in de zin van artikel 87 van het EG-
Verdrag ofwel dat de steun krachtens de KMO-vrijstellingsverordening of de O&O-kaderregeling
verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt. Opgemerkt zij dat de Commissie in haar
beschikking rekening houdt met de betrekkelijk onderontwikkelde risicokapitaalmarkt („infant
market”) in Duitsland vergeleken met de risicokapitaalmarkt voor start-ups in de VS.

(1) Zaak N 448/2000, beschikking van de Commissie van 25.7.2001, PB C 318 van 13.11.2001.
(2) Zaak N 630/01, beschikking van de Commissie van 11.12.2001 (nog niet gepubliceerd).
(3) Zaak N 722/2000, beschikking van de Commissie van 20.12.2001 (nog niet gepubliceerd).
(4) Vgl. punt II.3 van de mededeling: „Dit document heeft geenszins ten doel de verenigbaarheid in twijfel te trekken

van steunmaatregelen die voldoen aan de criteria van andere richtsnoeren, kaderregelingen of verordeningen die
door de Commissie zijn vastgesteld.”

(5) Voor de definitie van initiële investering zie bijvoorbeeld punt 4.4 van de richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen (PB C 74 van 10.3.1998, blz. 9).

(6) Zaak N 465/2000, beschikking van de Commissie van 3.7.2001 (PB C 328 van 23.11.2001). 
(7) NN 94/2000, beschikking van de Commissie van 23.5.2001 (PB C 219 van 4.8.2001). 
(8) Zaak N 551/2000, beschikking van de Commissie van 28.2.2001 (PB C 117 van 21.4.2001).
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3. Staatssteun en belastingen

343. De controle op fiscale staatssteun via belastingen blijft een prioriteit voor de Commissie. In dit
kader en conform de verplichtingen die zij is aangegaan in de mededeling inzake de toepassing van de
staatssteunregels op maatregelen die verband houden met directe belastingen op ondernemingen (230),
heeft de Commissie overeenkomstig artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag vier lidstaten verzocht
bestaande steunregelingen te wijzigen of in te trekken en de formele onderzoeksprocedure ingeleid ten
aanzien van elf andere maatregelen in acht lidstaten.

344. De meeste van de beoogde maatregelen vormen afwijkende belastingfaciliteiten die zijn
voorbehouden aan bepaalde soorten activiteiten (financiële diensten, offshoreactiviteiten) of aan bepaalde
soorten ondernemingen die voldoen aan criteria op het gebied van omzet, internationalisering en zelfs
nationaliteit. Met behulp van de door de Commissie gestarte procedures kan worden vastgesteld of het
selectieve karakter van deze maatregelen gerechtvaardigd is en of deze regelingen een voordeel
verschaffen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, met name in het kader van de
discretionaire praktijken van de belastingdienst.

345. Wat betreft de indirecte belastingen heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88,
lid 3, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van verlagingen door drie lidstaten van de accijns op
zware stookolie die als brandstof voor de aluminiumproductie wordt gebruikt. Deze accijnsver-
lagingen werden goedgekeurd door de Raad (Beschikking 2001/224/EG van 12 maart 2001 (231))
krachtens de bepalingen van Richtlijn 92/81/EEG van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van
de structuur van de accijns op minerale oliën. Echter, de vijfde overweging van Beschikking
2001/224/EG van de Raad luidt als volgt: „Deze beschikking doet geen afbreuk aan de uitkomst van
eventuele procedures met betrekking tot verstoringen van de werking van de interne markt die met name
krachtens de artikelen 87 en 88 van het Verdrag kunnen worden ingesteld, noch aan het vereiste dat de
lidstaten, overeenkomstig artikel 88 van het Verdrag, de Commissie op de hoogte brengen van
voorgenomen steunmaatregelen”. De Commissie wijst erop dat in het algemeen een goedkeuring van
accijnsverlagingen op basis van de belastingvoorschriften van het EG-Verdrag onverlet laat dat de
mededingingsregels van het Verdrag moeten worden toegepast.

4. Gestrande kosten

346. Vóór de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt verhaalde de staat investeringen door
elektriciteitsbedrijven via adequate tarifering. Onder deze omstandigheden investeerden veel van deze
bedrijven in relatief kostbare stroomopwekkingsfabrieken of langlopende afnamecontracten. Na de
liberalisering van de sector daalden de elektriciteitsprijzen waardoor het terugverdienen van veel van
deze investeringen of kosten in verband met langlopende contracten in gevaar zou kunnen komen.
Dergelijke niet-terugverdienbare kosten worden doorgaans „gestrande kosten” genoemd.

347. In tegenstelling tot andere, eerdere liberaliseringsprocessen valt de liberalisering van de elektrici-
teitssector niet samen met een grote vooruitgang op technologisch gebied of een sterke toename van de
vraag. Integendeel, de elektriciteitsmarkt wordt meer en meer blootgesteld aan diverse externe factoren
die de productiekosten verhogen, zoals milieubescherming of de continuïteit van de energievoorziening.

¥230∂ PB C 384 van 10.12.1998, blz. 3.
¥231∂ PB L 84 van 23.3.2001, blz. 23.
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348. Onder dergelijke omstandigheden kunnen sommige ondernemingen geneigd zijn al hun
gestrande kosten af te wentelen op hun gebonden afnemers, waardoor de levensvatbaarheid van andere
ondernemingen in gevaar komt. Het kan derhalve noodzakelijk zijn een compensatiemechanisme voor
gestrande kosten te creëren.

349. Dit compensatiemechanisme moet zorgen voor een delicaat evenwicht. Enerzijds moeten elektri-
citeitsbedrijven namelijk niet zodanig worden verzwakt dat zij niet langer naar behoren elektriciteit
kunnen leveren, een activiteit die voor de economie van de Unie van vitaal belang is, en anderzijds
mogen nieuwkomers niet worden belet de markt te betreden. Wanneer dit laatste wel gebeurt, heeft dat
nadelige consequenties voor het liberaliseringsproces en profiteert de consument minder van de
liberalisering.

350. Wanneer dergelijke uitgebalanceerde compensatiemechanismen staatssteun vormen, kunnen zij
volgens de Commissie krachtens artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag verenigbaar met dat
Verdrag worden beschouwd, omdat zij de overgang van de elektriciteitssector naar een geliberaliseerde
markt en dus de economische ontwikkeling van de sector bevorderen. Daarbij wordt erop toegezien dat
de compensaties beperkt en evenredig zijn en de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt
niet zodanig veranderen dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

351. Op 26 juli 2001 heeft de Commissie een methodologie voor het analyseren van nationale
steunmaatregelen in verband met gestrande kosten aangenomen waarin de criteria worden vastgesteld die
zij gaat gebruiken om te onderzoeken of een compensatiemechanisme voor gestrande kosten dat
staatssteun vormt, op grond van het EG-Verdrag kan worden goedgekeurd (232).

352. Het basisbeginsel van de methodologie is dat compensaties beperkt in tijd en omvang moeten
zijn. De uitgekeerde bedragen mogen niet groter zijn dan de kosten die de ondernemingen rechtstreeks
als gevolg van de liberalisering hebben gemaakt, en die tot verliezen hebben geleid. Zo mag er geen
compensatie worden betaald voor een fabriek die weliswaar na de openstelling van de markt minder goed
presteert, maar toch rendabel is gebleven. Compensaties moeten vooraf worden begrensd en achteraf
kunnen worden aangepast met inachtneming van de feitelijke ontwikkeling van de markt in de richting
van liberalisering en in het bijzonder de daadwerkelijke ontwikkeling van de prijzen op de elektrici-
teitsmarkt.

353. Overeenkomstig deze methodologie heeft de Commissie op 26 juli 2001 voor het eerst haar
goedkeuring gehecht aan gestrande kosten in drie afzonderlijke gevallen in Oostenrijk, Spanje en
Nederland (233).

5. Openbare omroep

5.1. Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing 
van de regels inzake staatssteun op publieke omroepen (234)

354. Op 17 oktober 2001 heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen waarin uitgelegd
wordt hoe zij de staatssteunregels toepast op de financiering van openbare omroepen. Er wordt duidelijk
gemaakt dat de lidstaten in beginsel vrij zijn om de inhoud en de reikwijdte van de openbare

¥232∂ Beschikbaar in alle talen op de pagina’s van DG Concurrentie op de Europawebsite.
¥233∂ Zie ook deel twee in XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid, 2001.
¥234∂ PB C 320 van 15 november 2001, blz. 5.
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dienstverlening vast te stellen alsmede de wijze waarop deze wordt gefinancierd en georganiseerd. Wat
betreft deze aspecten roept de Commissie echter op tot transparantie om de evenredigheid van de
overheidsfinanciering te kunnen beoordelen en mogelijk misbruik te kunnen tegengaan. De lidstaten
moeten een precieze omschrijving van de publieke opdracht opstellen en deze opdracht formeel middels
een officieel besluit aan een of meer exploitanten toevertrouwen en een passende toezichthoudende
instantie in het leven roepen. De Commissie zal in actie komen wanneer de steun leidt tot concurrentie-
vervalsing, die niet gerechtvaardigd kan worden door de noodzaak de openbaredienstverplichting na te
komen.

6. Ondersteuning van film- en audiovisuele productie

6.1. Onderzoek van de nationale steunregelingen voor film- en audiovisuele productie

355. Na haar beschikking van 1998 inzake de Franse regeling voor automatische steun aan de
filmproductie is de Commissie nu bezig de bestaande regelingen in andere lidstaten aan de hand van
dezelfde beoordelingscriteria te onderzoeken. De Commissie heeft reeds de regelingen van een aantal
lidstaten onderzocht en goedgekeurd. Momenteel rondt de Commissie de gesprekken met de resterende
lidstaten af teneinde hun regelingen in overeenstemming met het EG-recht te brengen. Dit zal de sector
rechtszekerheid verschaffen.

6.2. Mededeling van de Commissie over bepaalde juridische aspecten 
in verband met cinematografische en andere audiovisuele werken

356. Op 26 september 2001 heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen waarin de
beleidslijnen worden uitgelegd en verduidelijkt die worden gevolgd bij de toepassing van de
staatssteunregels op de bijstand die de lidstaten verstrekken om hun nationale filmproductie te
ondersteunen. Er wordt duidelijk gemaakt dat de lidstaten in beginsel vrij zijn om hun nationale
filmproductie te ondersteunen en dat zij dat op de in hun ogen meest passende wijze mogen doen.
Tegelijkertijd verlangt de Commissie evenwel dat de lidstaten aan bepaalde specifieke voorwaarden
voldoen om te voorkomen dat de steun ongewenste effecten sorteert die in strijd zijn met de werking van
de gemeenschappelijke markt. De Commissie is niet van plan de bestaande verenigbaarheidscriteria te
wijzigen, tenzij mocht blijken dat deze ontoereikend zijn om ongeoorloofde concurrentievervalsing
binnen de EG te voorkomen. In de mededeling geeft de Commissie aan dat mogelijke concurrentiever-
valsing als gevolg van steun in deze sector, veeleer haar oorsprong vindt in territorialiseringseisen
(producenten moeten bijvoorbeeld een bepaald percentage van het filmbudget op het nationale
grondgebied besteden) dan in het steunpeil zelf. In haar beschikking van 1998 ten aanzien van de Franse
steunregeling was de Commissie van oordeel dat de lidstaten moesten worden aangemoedigd om voor
een groot deel van de kosten de voorkeur voor het eigen land als plaats van besteding te laten vallen. In de
mededeling wordt aangekondigd dat de Commissie beoogt in het licht van de resultaten van het lopende
onderzoek van steunregelingen verder na te gaan wat de maximaal toelaatbare territorialisering is.

7. Uitbreiding

357. 2001 was een belangrijk jaar wat betreft de voorbereiding van de uitbreiding in verband met
staatssteun. In februari 2001 besloot DG Concurrentie een taskforce „Uitbreiding en staatssteun” op te
richten met als taak te beoordelen hoe effectief de controle op de staatssteun in de kandidaat-lidstaten is.
Voor elke kandidaat-lidstaat werden het wettelijke kader voor de controle op de staatssteun, de daartoe
gecreëerde administratieve capaciteit en de concrete rechtshandhaving getoetst. De uitkomsten van de
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beoordeling dienden als basis voor het onderdeel „Staatssteun” van het ontwerp van het gemeenschap-
pelijke standpunt voor elke kandidaat-lidstaat, waarin tevens een standpunt over de voorlopige afsluiting
van het hoofdstuk Mededingingsbeleid is opgenomen.

358. Met de goedkeuring door de Raad van de gemeenschappelijke standpunten van de EU over het
mededingingshoofdstuk, die tijdens de toetredingsconferenties van 11 en 12 december 2001 werden
ingediend, kwam een einde aan de eerste fase van de activiteiten van de taskforce. Op deze conferenties
werd overeengekomen voor vier kandidaat-lidstaten (Estland, Letland, Litouwen en Slovenië) het
mededingingshoofdstuk voorlopig af te sluiten. Wat betreft de andere acht kandidaat-lidstaten wordt in
de gemeenschappelijke standpunten vastgesteld dat het nog niet mogelijk is het mededingingshoofdstuk
af te sluiten, ondanks de vooruitgang die op het gebied van staatssteun is geboekt.

359. In een tweede fase zal de taskforce „Uitbreiding en staatssteun” van DG Concurrentie de
rechtshandhaving in de acht kandidaat-lidstaten waarvoor het mededingingshoofdstuk nog niet kon
worden afgesloten, nogmaals beoordelen. De taskforce zal met name volgen hoe de specifieke
staatssteunproblemen die in de gemeenschappelijke standpunten worden beschreven, worden
aangepakt (het betreft hier belangrijke kwesties als de herbestemming van onverenigbare fiscale
steun, de vaststelling van regionalesteunkaarten, staalherstructureringsprogramma’s enz.). De
taskforce blijft ook nauwlettend toezicht houden op de staatssteunsituatie in de vier landen waarvoor
het mededingingshoofdstuk reeds is afgesloten. Ten slotte blijft de follow-up van de inventarisatie en
de jaarlijkse overzichten die de kandidaat-lidstaten op het gebied van staatssteun maken, een
belangrijke taak.

Kader 11: Duitse overheidsbanken (Anstaltslast en Gewährträgerhaftung)

Zoals in het verslag van vorig jaar werd aangekondigd, zette de Commissie haar onderzoek voort
naar de verenigbaarheid met de staatssteunregels van het Duitse stelsel voor staatsgaranties voor
publiekrechtelijke kredietinstellingen („Anstaltslast” en „Gewährträgerhaftung”).

Juridische en economische context

Anstaltslast kan worden vertaald met „onderhoudsverplichting”. Dit betekent dat de publieke
eigenaren (bv. de federale overheid, de deelstaten en de gemeenten) de economische grondslag
van de instelling en de werking ervan moeten waarborgen zolang de instelling bestaat. Dit werd
voor het eerst in 1897 door een hoge Duitse rechtbank erkend als een algemeen rechtsbeginsel.
Gewährträgerhaftung kan worden vertaald met „garantieverplichting”. Dit betekent dat de borg
garant staat voor alle passiva van de bank die niet middels de activa kunnen worden voldaan. Dit
beginsel werd in 1931-1932 expliciet in de wetten van verscheidene deelstaten geïntroduceerd,
waarbij de rechtstreekse aansprakelijkheid van de gemeenten kwam te vervallen.

Dankzij de garanties kunnen de overheidsbanken, die sterke concurrenten op de Europese finan-
ciële markten vormen, beduidend goedkoper financieringsactiviteiten verrichten. De Duitse
publiekrechtelijke kredietinstellingen, die van deze garanties profiteren, omvatten de 12 Lan-
desbanken, circa 550 spaarbanken van sterk uiteenlopende grootte en 11 speciale kredietinstellin-
gen die zich bezighouden met aan het overheidsbeleid gekoppelde financiering. Samen vormen
deze banken ongeveer eenderde van de Duitse bankmarkt met zo’n 320 000 werknemers.
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Beide garanties kennen geen limiet wat betreft tijd en omvang. Ook hoeven de kredietinstellingen
daarvoor geen vergoeding te betalen.

Beoordeling op grond van de staatssteunregels en aanbeveling

Na intensieve contacten tussen de diensten van de Commissie en de Duitse autoriteiten heeft de
Europese Commissie op 8 mei 2001 een formele aanbeveling goedgekeurd waarin de Duitse
regering wordt voorgesteld dienstige maatregelen te treffen om deze staatsgaranties af te schaffen
of ze zodanig aan te passen dat ze verenigbaar zijn met de staatssteunregels van het EG-Verdrag.

In deze aanbeveling wordt uitgelegd dat het garantiestelsel moet worden beschouwd als
staatssteun in de zin van het Verdrag: de maatregelen zijn gebaseerd op staatsmiddelen en
begunstigen bepaalde groepen ondernemingen, zij vervalsen de concurrentie en hebben een
ongunstige invloed op het handelsverkeer binnen de Gemeenschap. Omdat het stelsel echter reeds
bestond toen het EG-Verdrag in 1958 in werking trad, wordt de steun aangemerkt als „bestaande
steun”. Dit houdt in dat de Commissie slechts veranderingen in de toekomst kan verlangen en niet
met terugwerkende kracht kan optreden.

Volgens de aanbeveling van de Commissie moet het stelsel op 31 maart 2002 verenigbaar zijn met
de EG-regels. In de aanbeveling wordt echter uitdrukkelijk vermeld dat de Commissie een latere
datum kan vaststellen als zij dit objectief noodzakelijk en gerechtvaardigd acht om bepaalde
overheidsbanken de gelegenheid te geven een passende overgang naar de nieuwe situatie te maken.
De Commissie is zich ervan bewust dat zij de bestaande schuldeisers, die de publiekrechtelijke
kredietinstellingen op grond van het garantiestelsel fondsen hebben verstrekt, moet beschermen.

Oplossing

Op 18 juli 2001 heeft de Duitse regering ingestemd met de formele aanbeveling die de Commissie
op 8 mei 2001 had goedgekeurd. Voorafgaand hieraan was er op 17 juli 2001 een overeenkomst
gesloten tussen de voor concurrentie bevoegde commissaris Mario Monti, de Duitse
staatssecretaris van Financiën Caio Koch-Weser, die aan het hoofd stond van een delegatie van
drie deelstaatministers van Financiën, en de voorzitter van de Duitse vereniging van spaar- en
girobanken (Deutscher Sparkassen- und Giroverband).

Door haar instemming bevestigt de Duitse regering dat het bestaande steunstelsel van garanties dat
onverenigbare staatssteun in de zin van het EG-Verdrag vormt, moet worden veranderd. Daarom is
de Duitse regering verplicht het garantiestelsel in overeenstemming te brengen met de
staatssteunregels van het Verdrag.

De overeenkomst van 17 juli 2001 voorziet in een overgangsperiode van vier jaar, die duurt van
19 juli 2001 tot en met 18 juli 2005. Tijdens deze periode kunnen de twee bestaande garanties
gehandhaafd blijven. Daarna wordt op basis van het zogenaamde „platformmodel” één garantie
(Anstaltslast) vervangen door een normale zakelijke relatie tussen eigenaren met de beginselen
van de markteconomie als uitgangspunt. Hierbij hoeft de staat de bank niet langer te ondersteunen.
De andere garantie (Gewährträgerhaftung) wordt afgeschaft.

Gewährträgerhaftung kan evenwel ook na 18 juli 2005 worden gehandhaafd teneinde schuldeisers
te beschermen.
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B — Begrip staatssteun

360. Volgens de definitie van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag is steun van de staten of met
staatsmiddelen bekostigd, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt als deze de concurrentie
vervalst of dreigt te vervalsen door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties en
voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. De vorm waarin de
steun wordt toegekend (rentesubsidies, belastingverlichting, leningen, garanties, levering van goederen
of diensten tegen preferentiële voorwaarden, kapitaalinjecties tegen voorwaarden die voor een
particuliere investeerder onaanvaardbaar zijn), is niet van belang.

— Wat betreft de per 18 juli 2001 bestaande passiva kan Gewährträgerhaftung onbeperkt worden
gehandhaafd tot deze opeisbaar zijn.

— Wat betreft de passiva die tussen 19 juli 2001 en 18 juli 2005 ontstaan, wordt Gewährträger-
haftung uitsluitend gehandhaafd voor de passiva die vóór eind 2015 opeisbaar zijn. Voor de
passiva die na 2015 opeisbaar zijn, wordt Gewährträgerhaftung niet in stand gehouden.

Volgens de beschikking van de Commissie van 8 mei 2001 moesten de Duitse autoriteiten haar
op 30 september 2001 de concrete maatregelen voorleggen die zij van plan zijn te nemen om
het garantiestelsel verenigbaar te maken met de regels van het EG-Verdrag. De Duitse
autoriteiten zegden toe eind 2001 de nodige wettelijke maatregelen aan de relevante
wetgevende organen op federaal of deelstaatniveau voor te leggen en deze eind 2002 goed te
keuren. Ingeval vóór de uiterste datum geen goedkeuring door de federale overheid of een
deelstaat plaatsvindt, worden de staatssteunelementen in de garanties vanaf begin 2003 als
nieuwe steun beschouwd in geval van banken die onder de wetgeving van de respectieve
deelstaat of de federale overheid vallen. Dientengevolge kan het staatssteunelement vanaf 2003
van deze banken worden teruggevorderd.

Hoewel de overeenkomst van 17 juli 2001 alleen betrekking heeft op Landesbanken en spaar-
banken, heeft de goedkeuring van dienstige maatregelen ook gevolgen voor de elf onafhankelijke
speciale kredietinstellingen die zich bezighouden met aan het overheidsbeleid gekoppelde finan-
ciering. Begin 2002 werd een afzonderlijke overeenkomst voor speciale kredietinstellingen
gesloten. In deze overeenkomst worden de voorwaarden voor mededingingsneutraliteit vastgelegd
waaronder speciale kredietinstellingen in de toekomst met behoud van de staatsgaranties kunnen
opereren. Met name zullen zij doorgaans gebruik moeten maken van commerciële banken om hun
speciale financieringsactiviteiten te verrichten, en hierop zijn slechts enkele uitzonderingen toege-
staan.

De inhoud van beide overeenkomsten moet op juridisch bindende wijze in een nieuwe beschikking
van de Commissie worden samengebracht. Deze beschikking vormt een wijziging op de
aanbeveling van 8 mei 2001 en moet vóór eind maart 2002 worden gegeven.

Beide overeenkomsten dragen ertoe bij dat in de toekomst particuliere en publieke banken gelijk
worden behandeld. Samen maken de overgangsregelingen het voor de betrokken financiële
instellingen mogelijk hun activiteiten en organisatie adequaat te herstructureren met het oog op het
gewijzigde juridische en economische klimaat.
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1. Herkomst van de middelen

361. De eerste voorwaarde waaraan moet worden voldaan, is dat de steun door een lidstaat moet
worden verstrekt of met staatsmiddelen moet worden bekostigd. Uit de jurisprudentie van het Hof blijkt
dat de begrippen „staat” en „middelen” in dit kader ruim moeten worden geïnterpreteerd. In het arrest
van het Hof van 13 maart 2001 in de zaak PreussenElektra is het begrip staatsmiddelen evenwel
afgebakend. De zaak betrof een verplichting voor elektriciteitsdistributeurs in Duitsland om een hogere
terugleveringsprijs te betalen voor elektriciteit die uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt. In
het kader van een geschil in Duitsland werd het Hof van Justitie verzocht een prejudiciële beslissing te
nemen aangaande de vraag of een dergelijk systeem staatssteun zou inhouden in de zin van artikel 87,
lid 1, van het EG-Verdrag.

362. In zijn arrest bepaalde het Hof dat de maatregel in kwestie voor de producenten van elektriciteit
uit hernieuwbare energiebronnen onbetwist een voordeel vormde omdat zij gegarandeerd hogere prijzen
ontvingen dan anders het geval zou zijn geweest. Om een maatregel als staatssteun aan te merken, was
het echter niet voldoende dat het voordeel door de staat werd verleend. Het voordeel moest direct of
indirect uit staatsmiddelen worden bekostigd. Na de feiten van de zaak te hebben bestudeerd, oordeelde
het Hof dat het stelsel van elektriciteitsprijzen in Duitsland, op grond waarvan één particulier bedrijf een
hogere prijs moest betalen dan anders het geval zou zijn geweest, geen staatsmiddelen behelst en
derhalve niet als steun kon worden aangemerkt.

363. Op basis van de argumentatie van het Europese Hof van Justitie in PreussenElektra verklaarde de
Commissie dat een Belgische maatregel, die van toepassing was in het gewest Vlaanderen, niet binnen de
werkingssfeer van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag viel (235). De Commissie was van mening dat een
maatregel op grond waarvan de distributeurs jaarlijks een bepaalde hoeveelheid groene certificaten
kopen, geen staatsmiddelen behelst (236). De Commissie bepaalde eveneens dat de afgifte van certificaten
door overheidsinstanties om te bewijzen dat de groene stroom overeenkomt met de in de wet gegeven
omschrijving, geen staatsmiddelen behelst (237). Niettemin ging de Commissie na of de maatregel
staatssteun vormde; volgens haar voldeed deze aan de criteria van de richtsnoeren inzake staatssteun ten
behoeve van het milieu (zie hierna).

2. Het voordeel voor de onderneming

364. Om staatssteun te vormen, moet een maatregel de begunstigde ook direct of indirect voordeel
verlenen. De vraag of compensatie voor kosten in verband met openbaredienstverplichtingen als een
voordeel kan worden beschouwd, wordt behandeld in het hoofdstuk van dit verslag dat gaat over diensten
van algemeen economisch belang. De Commissie heeft ook bekeken of het begrip voordeel een rol speelt
in het afvalbeheer. Op 31 januari 2001 heeft de Europese Commissie in zaak N 484/00 besloten geen
bezwaar te maken tegen het Nederlandse afvalverwijderingssysteem voor kunststof gevelelementen,
omdat de gemaakte afspraken geen voordeel betekenen voor de deelnemende bedrijven (enerzijds
producenten en importeurs en anderzijds recyclingbedrijven). Daarom vormen zij geen staatssteun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. De bedrijven die de kunststof gevelelementen verkopen,
zijn verantwoordelijk voor de recycling van deze elementen, in overeenstemming met het beginsel „de
vervuiler betaalt”. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen diverse organisaties

¥235∂ Zaak N 550/2000, beschikking van de Commissie van 25.7.2001 (PB C 330 van 24.11.2001).
¥236∂ Voor een soortgelijke argumentatie zie zaak N 678/2001, beschikking van de Commissie van 28.11.2001 (PB C 30 van

2.2.2002) en zaak N 504/2000, beschikking van de Commissie van 28.11.2001 (PB C 30 van 2.2.2002).
¥237∂ Zie ook zaak NN30/B/2000, beschikking van de Commissie van 28.11.2001 (nog niet gepubliceerd).
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in de pvc-productie-, -verbruiks- en -recyclingketen. Krachtens de overeenkomst moeten de producenten
en importeurs van kunststof gevelelementen een vast bedrag betalen voor kunststof kozijnen en
gevelelementen die in Nederland in de handel worden gebracht. Deze middelen worden gebruikt ter
dekking van de kosten van de inzameling en recycling van de gevelelementen, inclusief het vervoer. De
Commissie heeft soortgelijke beschikkingen gegeven ten aanzien van Nederlandse systemen voor
papierafval en karton en autowrakken (zaken NN 87/00 en C 11/01). Het laatste systeem werd pas
goedgekeurd nadat duidelijk was aangetoond dat autosloopbedrijven niet te veel compensatie hadden
ontvangen.

365. Soms moet de vraag of een specifieke overheidsmaatregel een voordeel vormt, worden
beantwoord door na te gaan of een particuliere investeerder op een vrije markt aan de transactie zou
deelnemen (238). Op 6 juni 2001 heeft de Europese Commissie in zaak C 36/2001 besloten de formele
onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van een staatssteunmaatregel van de autoriteiten in het
Waals Gewest in België. Het betrof de Beaulieu Groep, een van de grootste tapijtfabrikanten in Europa,
die in het Vlaams Gewest is gevestigd. Tijdens haar onderzoek in de Verlipack-zaak werd de Commissie
zich bewust van mogelijke staatssteun aan de Beaulieu Groep. Het ging om een nieuwe maatregel van het
Waals Gewest en daarom verzocht de Commissie de Belgische centrale overheid om informatie zodat zij
de maatregel aan de hand van de geldende regels zou kunnen beoordelen. De verstrekte informatie bracht
aan het licht dat de Beaulieu Groep in december 1998 een schuld van 113 712 000 BEF aan het Waals
Gewest had afgelost door 9 704 aandelen in Holding Verlipack II over te dragen. De nominale waarde
van deze aandelen bedroeg 100 miljoen BEF, maar de werkelijke waarde moet aanzienlijk lager hebben
gelegen, gelet op de activa die het bedrijf destijds bezat. De Commissie betwijfelde derhalve of een
particuliere investeerder met deze transactie zou hebben ingestemd.

3. Het selectieve karakter van de maatregel

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

367. Het Oostenrijkse Constitutionele Hof (Verfassungsgerichtshof) verwees de zaak Adria-Wien-
pijpleidingen naar het Hof met het verzoek om een prejudiciële beslissing omtrent de interpretatie van
artikel 87 van het EG-Verdrag. Het Constitutionele Hof stelde hierbij de vraag of wetgevende
maatregelen van een lidstaat die voorzien in een verlaging van de energiebelastingen op aardgas en
elektriciteit, maar dan uitsluitend voor ondernemingen die zich hoofdzakelijk bezighouden met de
productie van goederen, moesten worden beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1. Het
Hof kwam tot de conclusie dat het in de nationale wetgeving gehanteerde criterium weliswaar objectief
was, maar dat het niet gerechtvaardigd werd door de aard of algemene opzet van die wetgeving, zodat de
maatregel toch staatssteun vormde.

¥238∂ Zie het document van de Commissie over de toepassing van de artikelen 92 en 93 op holdings van overheidsinstanties
(Commission paper on Application of Articles 92 and 93 to public authorities holdings), Bull. EG-9/1984, dat ook
beschikbaar is op de pagina’s van DG Concurrentie op de Europawebsite.
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368. Daarentegen heeft de Commissie besloten dat de Italiaanse wet die als doel heeft de
ondergrondse economie van illegale ondernemingen en werknemers zichtbaar te maken, een algemene
maatregel vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag (239). De maatregel, die voorziet in
belastingverlichting en een verlaging van de sociale lasten, geldt voor alle bedrijven in elke sector op het
gehele grondgebied van Italië die illegale arbeidsplaatsen hebben gecreëerd en daarbij geheel of
gedeeltelijk niet hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van belastingen en
sociale premies. De Commissie heeft vastgesteld dat er geen sprake is van stelselmatige discriminatie,
noch wat betreft de maatregel, doordat specifieke begunstigden worden aangewezen, noch wat betreft de
toepassing ervan, doordat de overheidsinstanties discretionaire bevoegdheden worden verleend.

369. Ook Belgische maatregelen op grond waarvan de socialezekerheidsbijdragen werden verlaagd
voor werkgevers die in hun bedrijf tot aanpassing van de arbeidsduur overgingen, werden als een
algemene maatregel beschouwd (240). De maatregelen gelden automatisch voor alle ondernemingen in
België en voor alle werknemers in de particuliere sector en in autonome overheidsbedrijven. De
overheidsinstanties beschikken daarbij over geen enkele discretionaire bevoegdheid en de maatregelen
zijn noch in rechte, noch in feite specifiek bedoeld voor een bepaalde sector, regio, en dergelijke.

370. In de beschikking ten aanzien van de klimaatwijzigingsheffing in het Verenigd Koninkrijk (241)
(zie hierna onder C.1.3 „Milieu”) bepaalde de Commissie dat een belastingvrijstelling voor
warmtekrachtcentrales niet selectief is en derhalve geen staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1,
van het EG-Verdrag.

371. Over het Duitse systeem op grond waarvan bedrijven verplicht worden een financiële reserve op
te bouwen voor de financiering van toekomstige wettelijke verplichtingen, werd een klacht ingediend. De
klacht betrof de toepassing van dit systeem op kerncentrales en op de reserves daarvan voor afvalbeheer
en ontmanteling (242). De Commissie oordeelde dat krachtens het Duitse wetboek van koophandel alle
ondernemingen een reserve voor eventuele verplichtingen moeten vormen. Deze regels gelden voor alle
bedrijven op dezelfde wijze en kunnen niet door de discretionaire bevoegdheid van de staat worden
beperkt. Daarom behoren deze voorschriften tot de categorie algemene maatregelen en vallen ze niet
binnen de werkingssfeer van de staatssteunregels van het EG-Verdrag. Uiteindelijk verklaarde de
Commissie dat de bepalingen gerechtvaardigd waren door de aard of algemene opzet van het Duitse
vennootschapsbelastingstelsel.

372. In haar beschikking tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure ten aanzien van de captive
verzekeringsondernemingen (C 55/2001) op het eiland Åland was de Commissie van mening dat aan de
selectiviteitscriteria kon zijn voldaan, omdat een verlaging van de vennootschapsbelasting beperkt bleef
tot bedrijven die captive verzekeringsactiviteiten verrichten, welke slechts één segment van het verzeke-
ringswezen vormen.

373. Bij haar eerste beoordeling van de Nederlandse „regeling internationale financieringsactiviteiten”
(C 51/2001, 11 juli 2001) die aan internationale activiteiten gekoppelde belastingvoordelen (de vorming
van risicoreserves) behelzen, constateerde de Commissie dat er sprake was van een selectieve maatregel,
omdat het voordeel daarvan beperkt bleef tot ondernemingen die financieringsactiviteiten ten behoeve
van het concern verrichten in ten minste vier landen of op ten minste twee continenten. Een van het

¥239∂ Zaak N 674/2001, beschikking van de Commissie van 13.11.2001 (nog niet gepubliceerd).
¥240∂ Zaak N 232/2001, beschikking van de Commissie van 3.7.2001 (PB C 268 van 22.9.2001).
¥241∂ Zaak C 18/2001 (ex N 123/2000), beschikking van de Commissie van 28.3.2001 (PB C 185 van 30.6.2001).
¥242∂ Zaak NN 137/2001, beschikking van de Commissie van 11.12.2001 (nog niet gepubliceerd).
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concern deel uitmakende onderneming die internationale activiteiten verricht, maar niet aan de
bovengenoemde criteria voldoet, profiteert niet van deze maatregel.

374. Het selectieve karakter van een maatregel kan ook verband houden met de nationaliteit van een
bedrijf — Coördinatiecentra van buitenlandse bedrijven in Duitsland (C 47/2001), vrijgestelde en
kwalificatieondernemingen in Gibraltar (C 52/2001 en C 53/2001).

4. Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten

375. In een zaak (243) betreffende steun voor wegvervoersondernemingen in de regio Friuli-Venezia
Giulia bekrachtigde het Gerecht van eerste aanleg zijn jurisprudentie aangaande twee voorwaarden voor
de toepassing van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, namelijk dat het handelsverkeer tussen de
lidstaten ongunstig moet worden beïnvloed en dat er concurrentievervalsing moet optreden. Het Gerecht
wees erop dat deze beide voorwaarden doorgaans onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Met name
geldt dat wanneer de steun de positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende
ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, men ervan uit moet gaan dat de
gevolgen voor de laatstgenoemde bedrijven ongunstig zijn.

376. In de zaak in kwestie wees het Gerecht er ten eerste op dat volgens vaste rechtspraak geldt dat
zelfs een betrekkelijk geringe hoeveelheid steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan
beïnvloeden in sectoren waar sterke concurrentie heerst, zoals het vervoer. Ten tweede kan artikel 87, lid
1 reeds worden toegepast als de steun de concurrentie dreigt te vervalsen en het handelsverkeer tussen de
lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Het was derhalve niet aan de Commissie om in deze zaak vast te
stellen of de desbetreffende steun een nadelig effect had gehad op de concurrentiepositie van bepaalde
vervoersondernemingen. Het Gerecht wees er tevens op dat de hoofdzakelijk plaatselijke activiteit van de
meeste steunontvangers niet van dien aard was dat voorkomen kon worden dat de steun het handels-
verkeer tussen de lidstaten en de mededinging zou beïnvloeden na de gedeeltelijke openstelling van de
cabotagemarkt voor de mededinging. Door de steun werd de financiële positie van het wegvervoer
verbeterd en derhalve nam ook de invloed van de commerciële wegvervoersondernemingen in de regio
Friuli-Venezia-Giulia ten opzichte van hun concurrenten toe.

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

1. Horizontale steun

1.1. Onderzoek en ontwikkeling

377. Wat betreft de steun voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van „non-volatile” flashge-
heugens paste de Commissie de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling toe en verklaarde zij een Italiaans steunvoornemen verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt (244). Op grond van wetenschappelijke expertise oordeelde de Commissie dat de begunstigde van de
steun, ST Microelectronics, industrieel onderzoek verrichtte. Een ander deel van het steunvoornemen, het

¥243∂ Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 april 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissie,
zaak T-288/97, nog geen referentie.

¥244∂ Zaak N 32/2000, beschikking van de Commissie van 11.4.2001, (PB C 199, 14.7.2001).
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ontwerp van nieuwe productieprocessen, werd door de Commissie als preconcurrentiële ontwikkeling
aangemerkt.

378. De Commissie was consequent in haar oordeel dat een voorschot van de staat, ook al wordt het
bij het welslagen van een project terugbetaald, staatssteun vormt. Zo werd de aanmelding door het
Verenigd Koninkrijk van een voorschot voor een O&O-project van Rolls-Royce onderzocht in het licht
van de O&O-kaderregeling. De Commissie was van mening dat het O&O-project voor een deel niet
marktgerichter is dan preconcurrentiële ontwikkeling. Op grond van wetenschappelijke expertise
bepaalde de Commissie dat in verband met de grote technologische risico’s staatssteun nodig is en
daarom ging zij ermee akkoord dat de steun in kwestie een stimulerend effect heeft. Omdat aan alle
andere criteria van de O&O-kaderregeling was voldaan, beschouwde de Commissie de steun als
verenigbaar met het EG-Verdrag.

379. Op het gebied van lithografie, die een belangrijke rol speelt in de omschrijving van de precieze
structuur van geïntegreerde schakelingen, keurde de Commissie verscheidene O&O-projecten goed (245).

1.2. Werkgelegenheid, opleiding en arbeidsomstandigheden

380. Als onderdeel van een actief arbeidsmarktbeleid heeft Denemarken een taakroulatieregeling (246)
aangemeld op grond waarvan een werkgever of werknemer een subsidie kan ontvangen die een deel van
de loonkosten dekt, als de werknemer deelneemt aan een taakroulatieregeling waarbij hij onderwijs krijgt
of een opleiding volgt. De regeling houdt in dat een werkloze die een werkloosheidsuitkering ontvangt,
de taak overneemt van een werknemer die vanwege deelname aan een opleiding tijdelijk afwezig is.
Wanneer de laatstgenoemde persoon zijn opleiding heeft afgerond, krijgt hij een andere baan bij dezelfde
werkgever en mag de nieuw aangeworven persoon blijven. De Commissie was van oordeel dat door deze
regeling bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde goederen niet worden begunstigd.
Artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag is derhalve niet van toepassing. Deze regeling moet worden gezien
in combinatie met een eerdere beschikking van de Commissie betreffende een werkgelegenheidssubsidie
die een deel van het salaris van een nieuw aangeworven persoon bestrijkt (247). Beide regelingen vormen
samen een voorbeeld van de wijze waarop de combinatie van opleiding en werkgelegenheid als een
nationale beleidsmaatregel voor de arbeidsmarkt kan dienen.

381. Om werkgevers aan te moedigen de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving zodanig te
verbeteren dat zij meer doen dan de wet van hen verlangt, heeft Denemarken een regeling aangemeld op
grond waarvan een bedrijf dat actief is op het land, inclusief in het wegvervoer (in tegenstelling tot
offshore, water en lucht), een subsidie mag ontvangen ter compensatie van de belasting op arbeidsom-
standigheden en ter dekking van de kosten die met de certificeringsprocedure gepaard gaan (248). De
Commissie aanvaardde het argument dat de differentiëring tussen op het land werkzame ondernemingen
en andere bedrijven kan worden gerechtvaardigd door de aard of algemene opzet van het systeem. Voorts
heeft de certificeringsinstantie niet de mogelijkheid bepaalde ondernemingen of de productie van

¥245∂ Zaak N 430/2001, beschikking van de Commissie van 30.10.2001 (nog niet gepubliceerd), zaak N 433/2001, beschikking
van de Commissie van 30.10.2001 (nog niet gepubliceerd), zaak N 801/2000, beschikking van de Commissie van
18.7.2001 (PB C 333 van 28.11.2001). In de eerste twee beschikkingen stelde de Commissie uitdrukkelijk dat de
steunprojecten ook op basis van artikel 87, lid 3, onder b, van het EG-Verdrag hadden kunnen worden goedgekeurd,
omdat zij als belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang in de zin van deze bepaling konden worden
beschouwd.

¥246∂ Zaak N 236/2001, beschikking van de Commissie van 25.7.2001 (PB C 268 van 22.9.2001).
¥247∂ Zaak N 357/1996 (PB C 67 van 4.3.1997) als gewijzigd in zaak N 142/1999 (PB C 151 van 29.5.1999).
¥248∂ Zaak N 246/2001, beschikking van de Commissie van 19.9.2001 (nog niet gepubliceerd).



XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2002) 462 DEFINITIEF 127

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

bepaalde goederen te begunstigen. Daarom werd de maatregel geacht niet binnen de werkingssfeer van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag te vallen. Wat betreft de vrijstelling van de inspecties bij bedrijven
met specifieke milieuproblemen, waarvoor aan de desbetreffende bedrijven kosten in rekening worden
gebracht, besloot de Commissie dat deze niet leidt tot een verlies van inkomsten of hogere kosten voor de
staat. Derhalve valt ook deze maatregel niet binnen de werkingssfeer van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag.

1.3. Milieu

382. De Commissie had diverse mogelijkheden om de nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun ten
behoeve van het milieu toe te passen, die in beginsel in december 2000 werden aangenomen en op
3 februari 2001 in het Publicatieblad werden bekendgemaakt (249). Daartoe aangemoedigd door het in
december 1997 goedgekeurde Kyoto-protocol van het VN-raamverdrag inzake klimaatverandering,
trachten verscheidene lidstaten de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen door niet-milieuvrien-
delijke energie te belasten. Zo voerde het Verenigd Koninkrijk een klimaatwijzigingsheffing in op energie
voor niet-huishoudelijk gebruik. Verschillende begunstigden kunnen gedurende tien jaar een
gereduceerde heffing of een totale vrijstelling daarvan tegemoetzien.

383. De aanmelding door het Verenigd Koninkrijk van een vrijstelling/verlaging van de klimaatwijzi-
gingsheffing (250) leidde tot een reeks vragen op staatssteungebied. Naar aanleiding van een van die
vragen (vrijstelling voor het gemengde gebruik van brandstof) werd een formele onderzoeksprocedure
ingeleid.

384. Wat betreft stroomleveranciers die een contract sloten met een bedrijf dat elektriciteit opwekt uit
bronnen als windenergie, waterkracht tot 10 MW, getijdenenergie, golfenergie enzovoort — in een
Nederlandse zaak betreffende groene stroom (251) — ging de Commissie akkoord met het argument dat de
vrijstelling wordt gerechtvaardigd door de aard of algemene opzet van het belastingstelsel. Omdat de
productie van groene stroom niet bijdraagt tot langcyclische CO2-emissies, is het logisch dat de CO2-
belasting daarop niet van toepassing is. Daarom valt deze belastingvrijstelling buiten de werkingssfeer
van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Niettemin bleef de Commissie onderzoek verrichten naar de
Britse en Nederlandse maatregelen in het licht van de richtsnoeren inzake steun ten behoeve van het
milieu.

385. De verenigbaarheid van de Britse heffing werd voor het eerst onderzocht op grond van exploita-
tiesteun in de vorm van belastingverlagingen of -vrijstellingen, gebaseerd op de overeenkomsten die
tussen de lidstaten en de steunontvangers zijn gesloten (252). Wat betreft de Nederlandse zaak betreffende
groene stroom werd de verenigbaarheid onderzocht op grond van de regels die voor bestaande
belastingen golden. Aangezien volledig werd voldaan aan alle voorwaarden van de milieurichtsnoeren,
maakte de Commissie geen bezwaar tegen deze soorten vrijstellingen.

386. De tweede aanmelding door het Verenigd Koninkrijk die wat dit betreft van bijzonder belang is,
blijft beperkt tot een totale vrijstelling van de klimaatwijzigingsheffing op aardgas in Noord-Ierland
gedurende vijf jaar (253). De Commissie erkende de specifieke situatie van de aardgasmarkt in Noord-

¥249∂ PB C 37 van 3.2.2001, blz. 3.
¥250∂ Zaak C 18/2001 (ex N 123/2000), beschikking van de Commissie van 28.3.2001 (PB C 185 van 30.6.2001).
¥251∂ Zaak NN 30/B/2000, beschikking van de Commissie van 28.11.2001 (nog niet gepubliceerd).
¥252∂ Zie hiervoor ook zaak N 840/A/2000, beschikking van de Commissie van 6.6.2001 en het corrigendum ervan, beschikking

van de Commissie van 17.10.2001 (PB C 358 van 15.12.2001).
¥253∂ Zaak N 660/A/2000, beschikking van de Commissie van 18.7.2001 (PB C 263 van 19.9.2001).
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Ierland, dit wil zeggen een bedrijfstak in opkomst (sinds 1996), 40 %-70 % hogere gasprijzen dan in de
rest van het Verenigd Koninkrijk, een tekort aan gasinfrastructuur en een marginaal aandeel van gas in het
energieverbruik (2,4 %). Zij gaf toe dat een klimaatwijzigingsheffing op gas nog meer belemmeringen
zou betekenen voor deze reeds onzekere maar uit milieuoogpunt te verkiezen markt en dat, als het
bedrijfsleven inderdaad wordt aangespoord steenkool, olie of elektriciteit door gas te vervangen, dit kan
leiden tot een aanzienlijke beperking van de CO2-emissies gezien het relatief kleine aandeel van gas in
het totale energieverbruik. De Commissie aanvaardde eveneens het argument van het Verenigd
Koninkrijk dat de gasinfrastructuur alleen verder kan worden ontwikkeld als er een zakelijke markt voor
gas is. Door haar goedkeuring te hechten aan gunstige voorwaarden om een dergelijke vraag te creëren,
ondersteunt de Commissie met haar beschikking tevens de ontwikkeling van een gasinfrastructuur in
Noord-Ierland.

387. Een Belgische maatregel, die beperkt blijft tot het Vlaams Gewest, introduceert groene
certificaten voor producenten van groene energie. Hoewel de Commissie oordeelde dat de afgifte van
groene certificaten door de Vlaamse autoriteiten geen staatsmiddelen behelst (zie hiervoor onder
„Herkomst van de middelen”), beoordeelde zij de aangemelde maatregel toch op grond van de
milieurichtsnoeren en verklaarde zij deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt (254). Dezelfde
aanpak werd gehanteerd voor maatregelen die door het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd en die
stroomleveranciers in Schotland, Engeland en Wales ertoe verplichten een deel van de aan afnemers in
Groot-Brittannië geleverde elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen (255). In de Britse
maatregelen wordt ook bepaald dat leveranciers die onvoldoende groenestroomcertificaten hebben, geld
moeten storten in een fonds dat door de staat wordt opgezet en beheerd. De inkomsten van dit fonds
worden onder de leveranciers verdeeld. De Commissie was van mening dat dit herverdelingsme-
chanisme staatssteun behelst. Omdat de regels die gelden voor het herverdelingsmechanisme in
overeenstemming zijn met de milieurichtsnoeren, verklaarde de Commissie ze verenigbaar met het EG-
Verdrag.

388. De aanmelding door het Verenigd Koninkrijk van een regeling voor de handel in emissierechten
ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen werd verenigbaar geacht met de kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu (256). Op grond van de regeling kunnen de beoogde deelnemers uit
verschillende mechanismen onderling en met andere participanten emissierechten verhandelen. De
aanmelding is ook interessant omdat Groot-Brittannië subsidies verstrekt aan bedrijven in ruil voor
absolute emissiereducties die zij op een veiling kunnen kopen. Het Verenigd Koninkrijk voerde aan dat
dergelijke subsidies als stimulans nodig zijn en de Commissie verklaarde ze verenigbaar met de
milieukaderregeling omdat en zolang er wat dit betreft geen bindende EU-regeling bestaat.

1.4. Redding en herstructurering

389. In 1999 stelde de Commissie aan alle lidstaten dienstige maatregelen voor naar aanleiding van
de communautaire richtsnoeren inzake steun voor de redding en herstructurering van ondernemingen
in moeilijkheden. Alle lidstaten gingen daarmee akkoord. Een van de voorgestelde maatregelen hield
in dat de bestaande regeling voor reddings- en herstructureringssteun, die in sommige lidstaten geldt,
in overeenstemming met de nieuwe richtsnoeren moest worden gebracht. In 2000 moest de Commissie
met verscheidene lidstaten een bilaterale dialoog aangaan om hun bestaande steunregelingen te

¥254∂ Zaak N 550/2000, beschikking van de Commissie van 25.7.2001 (PB C 330 van 24.11.2001).
¥255∂ Zaak N 504/2000, beschikking van de Commissie van 28.11.2001 (nog niet gepubliceerd).
¥256∂ Zaak N 416/2001, beschikking van de Commissie van 28.11.2001 (nog niet gepubliceerd).
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verfijnen. Wat betreft Duitsland (257), de lidstaat met de meeste van zulke regelingen, stelden de
diensten van de Commissie in 2001 vast dat de steunregelingen in kwestie aan de nieuwe richtsnoeren
waren aangepast.

390. Op 28 maart 2001 sloot de Europese Commissie het onderzoek naar een van de grootste en
moeilijkste staatssteunzaken in Oost-Duitsland, zaak C 41/99, af. In maart 1996 had de Commissie
ingestemd met steun aan de holding Lintra en acht dochterondernemingen. Een plan om het concern te
privatiseren liep vervolgens uit op een mislukking. De Commissie kwam nu tot de conclusie dat een
steunbedrag van 623 miljoen DEM niettemin was toegekend overeenkomstig het herstructureringsplan
voor het concern en overeenkomstig de goedkeuringsbeschikking. Een bedrag van 35 miljoen DEM werd
evenwel verkeerd gebruikt en moet van de ontvangers, de holding Lintra en de dochterondernemingen
ervan, worden teruggevorderd. De staatssteun aan diverse dochterondernemingen van Lintra wordt in
afzonderlijke procedures bekeken.

391. Op 8 mei 2001 heeft de Europese Commissie in zaak C 1/2000 haar goedkeuring gehecht aan een
achtergestelde lening van de publieke Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW”) van 76,7 miljoen EUR
(150 miljoen DEM) en een federale garantie van 80 % voor een krediet van 63,9 miljoen EUR
(125 miljoen DEM) ten behoeve van het Duitse bouwbedrijf Philipp Holzmann AG. De Commissie
kwam tot de slotsom dat de maatregelen dienstig waren om de levensvatbaarheid van het bedrijf voor de
lange termijn te herstellen en fouten uit het verleden te vermijden. In dat kader hield de Commissie
rekening met wijzigingen in het oorspronkelijke plan en keurde zij eind 2000 een eenjarige kredietlijn
van 125 miljoen DEM (63,9 miljoen EUR) van de Kreditanstalt für Wiederaufbau goed.

392. Op 3 juli 2001 heeft de Europese Commissie in zaak C 33/98 een gedeeltelijk negatieve
beschikking gegeven ten aanzien van de steun voor Babcock Wilcox España („BWE”). In april 1998 had
de Commissie krachtens de staatssteunregels van het EG-Verdrag een onderzoek ingesteld naar twee
kapitaalverhogingen in 1994 en 1997 van beide 60,1 miljoen EUR (10 000 miljoen ESP) door de
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ten behoeve van haar volledige dochteron-
derneming BWE. In juli 1999 besloot de Commissie de onderzoeksprocedure uit te breiden tot een
nieuwe kapitaalverhoging van 246,4 miljoen EUR (41 000 miljoen ESP) die door de Spaanse autoriteiten
was aangemeld. Ten slotte breidde de Commissie in juli  2000 de procedure opnieuw uit tot een
steunbedrag van in totaal 463,5 miljoen EUR (77 110 miljoen ESP) die in het kader van de privatiserings-
regelingen tussen SEPI en Babcock Borsig AG voorgesteld werd. De Commissie besloot de steun van
21,44 miljoen EUR te verbieden die de Spaanse autoriteiten voor de lopende activiteiten wilden
toekennen met het oog op toekomstige investeringen in het aandelenkapitaal van joint ventures via welke
in de toekomst orders zullen worden binnengehaald. De Commissie oordeelde dat deze betaling, in
tegenstelling tot andere gesubsidieerde investeringen in het bedrijfsplan, zeer marktgericht is en deel
uitmaakt van het zakelijk beleid van het bedrijf; daarom zou de bijstand van de staat tot een ernstige
concurrentievervalsing kunnen leiden welke in strijd is met de gemeenschappelijke markt.

¥257∂ Zaken 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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393. Op 30 oktober 2001 heeft de Europese Commissie na een grondig onderzoek dat in juni 2000
werd gestart, in zaak C 36/2000 een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van steun voor de
Duitse porseleinfabrikant Graf von Henneberg GmbH in Thüringen. De Commissie gelastte de
terugvordering van ongeveer 71,3 miljoen EUR (139,4 miljoen DEM), die als onverenigbare en
onrechtmatige steun werd aangemerkt. Dienovereenkomstig bepaalde de Commissie dat het huidige Graf von
Henneberg samen met zijn voorganger verantwoordelijk is voor de terugvordering van alle onverenigbare
steun.

2. Regionale steun

394. De Commissie beëindigde de formele onderzoeksprocedure ten aanzien van de Investitionszula-
gengesetz 1999 ten behoeve van de nieuwe Duitse deelstaten, inclusief Berlijn (258). Deze wet is de
belangrijkste regionale steunregeling voor Oost-Duitse bedrijven. Een positieve beschikking werd
mogelijk gemaakt dankzij diverse wijzigingen die tijdens de onderzoeksprocedure in de Duitse wet
werden aangebracht. Met name ging Duitsland akkoord met het onderscheid tussen initiële investering,
waarvoor investeringssteun kan worden gegeven, en vervangingsinvestering, die als exploitatiesteun wordt
aangemerkt. Aan de laatste vorm van investering werden de specifieke voorwaarden voor exploitatiesteun
toegevoegd (een steunintensiteit van ten hoogste 5 %, geen exploitatiesteun meer na 31 december 2004).
Voorts werd de Duitse wet gewijzigd om de geografische reikwijdte en de maximale hoeveelheid steunin-
tensiteiten te eerbiedigen, zoals deze worden beschreven in de beschikkingen van de Commissie met
betrekking tot de Duitse regionalesteunkaart (maximale steunintensiteiten tussen 10 % en 27,5 %,
naargelang de steun bestemd is voor KMO’s en/of voor een Interreg III-regio aan de grens met de
Tsjechische Republiek of Polen). Wat dit betreft moet de arbeidsmarktregio Berlijn afzonderlijk worden
behandeld. De arbeidsmarktregio bestaat uit de stad Berlijn en periferie (die tot de deelstaat Brandenburg
behoort) en wordt beschouwd als een regio in de zin van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag, in
tegenstelling tot de Oost-Duitse deelstaten die regio’s zijn in de zin van artikel 87, lid 3, onder a, van het
EG-Verdrag. Derhalve bedraagt de intensiteit voor de arbeidsmarktregio Berlijn netto maximaal slechts
20 % voor investeringssteun en is exploitatiesteun niet mogelijk.

395. De belangrijkste regionale steunregeling voor Vlaanderen (259) werd door de Commissie
goedgekeurd zonder dat de formele onderzoeksprocedure hoefde te worden ingeleid. De „steunregeling
voor middelgrote en grote ondernemingen in regionale steungebieden in de zin van artikel 87, lid 3,
onder c, van het EG-Verdrag (wet betreffende de economische expansie van 30.12.1970)” heeft als
hoofddoel bedrijfsinvesteringen te bevorderen. In het kader van deze regeling stemde de Commissie
ermee in dat het leasen van een gebouw subsidiabele investeringskosten vormde, dit wil zeggen vaste
kapitaalkosten en geen lopende uitgaven van een onderneming, mits aan elk van de volgende
voorwaarden was voldaan: de leasecontracten worden als vaste activa in de balans van de begunstigde
van de steun opgenomen; de huurder schrijft de geleaste activa af; het leasecontract heeft een looptijd van
ten minste vijf jaar; het leasecontract dekt geen lopende uitgaven (bv. onderhoudskosten, verzeke-
ringskosten enz.).

396. Krachtens de Britse regeling voor selectieve regionale bijstand (Regional Selective
Assistance) (260) ging de Commissie er opnieuw mee akkoord dat het leasen van een gebouw als vaste
kapitaalkosten werd aangemerkt. Hierbij moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd: de lease

¥258∂ Zaak C 72/98 (ex N 702/97), N 671/99, E 5/98, beschikking van de Commissie van 28.2.2001 (nog niet gepubliceerd).
¥259∂ Zaak N 715/2000, beschikking van de Commissie van 21.12.2000, brief aan de lidstaat van 7.2.2001 (PB C 244 van

1.9.2001).
¥260∂ Zaak N 731/2000, beschikking van de Commissie van 25 april 2001 (PB C 211 van 28 juli 2001).
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moet minimaal acht jaar duren en mag alleen het gebouw betreffen, met uitsluiting van alle bijkomende
exploitatiekosten als tarieven, gemeenschappelijke diensten, verzekering, reparaties, nutsvoorzieningen
enzovoort. Om de waarde van de lease te berekenen, worden de huurbetalingen over ten minste acht jaar
verdisconteerd waardoor de netto contante waarde van de huurverplichting kan worden vastgesteld.

397. Een Italiaanse aanmelding (261) leidde tot een interessante discussie over de definitie van initiële
investering. Het belastingstelsel verwijst niet uitdrukkelijk naar een initiële investering als omschreven in
de punten 4.4 en 4.6 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. Niettemin wordt er een
technische definitie van de voor steun in aanmerking komende investeringen voorgesteld die samenvalt
met de netto-investeringen die berekend worden als het verschil tussen de bruto-investeringen van een
onderneming in nieuwe activa gedurende een referentieperiode (wat de vergroting van de productieca-
paciteit van de onderneming vertegenwoordigt) en het bedrag van de verkoop, afwaardering en
afschrijving van alle activa van de onderneming gedurende dezelfde referentieperiode (wat de
vermindering van de productiecapaciteit van de onderneming vertegenwoordigt). Om de hoogte van de
investeringen vast te stellen, worden dus van de totale bruto-investeringen de vervangingsinvesteringen
afgetrokken teneinde de productiecapaciteit van de onderneming te herstellen, die is beperkt door de
verkoop, afwaardering en afschrijving van alle activa gedurende een bepaalde periode. Op basis van deze
definitie stemde de Commissie ermee in dat de voor steun in aanmerking komende investeringen
gelijkwaardig zijn aan de initiële investering in de zin van de richtsnoeren inzake regionale steunmaat-
regelen.

398. Daarentegen heeft de Commissie besloten dat de definitie (investering in nieuwe vaste materiële
activa) in bepaalde Spaanse belastingwetten (262) niet kan worden beschouwd als investeringssteun in de
zin van de richtsnoeren omdat met de uitgaven vervangingsinvesteringen kunnen worden gefinancierd die
als exploitatiesteun worden aangemerkt.

399. In zeven gevallen moest de Commissie de formele onderzoeksprocedure inleiden ten aanzien van
niet-aangemelde Spaanse regelingen voor fiscale steun (263). Het argument dat de vrijstellingen kunnen
worden gerechtvaardigd door de aard en de economische rationaliteit van het belastingstelsel, werd door
de Commissie verworpen. In drie zaken (264) weerlegde de Commissie het argument dat het onderzochte
belastingstelsel als bestaande steun moet worden beschouwd. De Commissie oordeelde dat er sprake
was van nieuwe steun omdat de bestudeerde regelingen substantiële wijzigingen bevatten of in het geheel
geen verband hielden met de fiscale regelingen die vóór de toetreding van Spanje tot de EU werden
toegepast. In drie zaken (betreffende de verlaging van de te betalen belasting met maximaal 45 % van een
gedane investering (264)) beschouwde de Commissie de steun deels als investeringssteun en deels als
exploitatiesteun en in vier zaken (betreffende tijdelijke belastingvrijstellingen, dit wil zeggen
progressieve verlagingen van het belastbare basisbedrag in vier opeenvolgende belastingjaren (265)) als
exploitatiesteun. In geen van de zaken achtte zij de steun verenigbaar krachtens een uitzonderings-
bepaling van het Verdrag en zij verzocht Spanje de onrechtmatige steun terug te vorderen.

¥261∂ Zaak N 646/A/2000, beschikking van de Commissie van 13.3.2001 (PB C 149 van 19.5.2001).
¥262∂ Zaken C 48/1999, C 53/1999 en C 54/1999, zie hierna.
¥263∂ Zaak C 48/1999, beschikking van de Commissie van 11.7.2001 (nog niet gepubliceerd), zaak C 49/1999, beschikking van

de Commissie van 11.7.2001 (nog niet gepubliceerd), zaak C 50/1999, beschikking van de Commissie van 11.7.2001
(nog niet gepubliceerd), zaak C 51/1999, beschikking van de Commissie van 11.7.2001 (nog niet gepubliceerd), zaak
C 52/1999, beschikking van de Commissie van 11.7.2001 (nog niet gepubliceerd), zaak C 53/1999, beschikking van de
Commissie van 11.7.2001 (nog niet gepubliceerd), zaak C 54/1999, beschikking van de Commissie van 11.7.2001 (nog
niet gepubliceerd).

¥264∂ Zaken C 48/1999, C 53/1999, C 54/1999, zie hiervoor.
¥265∂ Zaken C 49/1999, C 50/1999, C 51/1999, C 52/1999, zie hiervoor.
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400. In 1998 stelde de Commissie aan alle lidstaten dienstige maatregelen voor naar aanleiding van de
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. In 1999 en 2000 moest de Commissie met verscheidene
lidstaten een bilaterale dialoog aangaan om hun bestaande steunregelingen te verfijnen, met
inachtneming van de exacte bewoordingen en betekenis van de bepalingen in de richtsnoeren inzake
regionale steunmaatregelen. Wat betreft Italië (266) en Duitsland (267) werd een behoorlijk aantal van
dergelijke samenwerkingsmaatregelen dit jaar afgerond met een brief van de Commissie waarin zij
vaststelde dat de regionale steunregeling in kwestie aan de richtsnoeren inzake regionale steunmaat-
regelen was aangepast.

401. Daarnaast heeft de Commissie enkele beschikkingen gegeven krachtens de multisectorale
kaderregeling inzake grote investeringsprojecten (268). Op 8 mei 2001 besloot zij in zaak N 783/2000 geen
bezwaar te maken tegen voorgenomen steun van 119 080 000 EUR ten behoeve van Wacker Chemie
GmbH Nünchritz, voor de uitbreiding en modernisering van de voormalige siliconenfabriek Hüls AG. De
Commissie kwam tot de conclusie dat de voorgestelde BSE-intensiteit van 26,77 % lager is dan de
maximale steunintensiteit die op grond van de multisectorale kaderregeling voor dit specifieke project is
toegestaan. Bij haar onderzoek naar de verenigbaarheid van de steun hield de Commissie rekening met de
marktsituatie, het aantal arbeidsplaatsen dat rechtstreeks door het project wordt geschapen en de
heilzame uitwerking van de investering op de economieën van de steungebieden (269). Op 18 juli 2001
heeft de Commissie in zaak N 184/2000 haar goedkeuring gehecht aan 27,6 miljoen EUR steun voor
investeringen van Kartogroup in Leuna, Saksen-Anhalt. De investeringen zijn bedoeld voor de
oprichting van een zijdepapierfabriek die toiletpapier en keukenrollen moet gaan vervaardigen. De
totale investeringskosten bedragen 85 miljoen EUR (166 miljoen DEM) en de goedgekeurde steun
vormt 35 % van de in aanmerking komende investeringskosten. Het investeringsproject zorgt voor
154 vaste arbeidsplaatsen in een gebied met een hoge werkloosheid. De Commissie keurde de steun
goed omdat zij de steun verenigbaar achtte met de multisectorale kaderregeling inzake regionale
steun voor grote investeringsprojecten.

3. Sectorale steun

3.1. Sectoren waarop bijzondere regels van toepassing zijn

3.1.1. Scheepsbouw

402. In overeenstemming met artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1540/98 betreffende de
steunverlening aan de scheepsbouw (270) is er sinds het begin van 2001 geen nieuwe productiesteun aan de
scheepsbouw goedgekeurd.

403. Overeenkomstig haar standpunt van 29 november heeft de Commissie haar tweeledige strategie
ontplooid om de scheepsbouw in de Gemeenschap te beschermen tegen vermeende subsidies van Korea
aan de eigen scheepsbouw. Enerzijds heeft zij onderzoeken ingesteld uit hoofde van de verordening
inzake belemmeringen voor het handelsverkeer (271) en haar actie tegen Korea in het kader van de WTO

¥266∂ Zaken 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.

¥267∂ Zaken N 711/95, N 618/96.
¥268∂ PB C 107 van 7.4.1997, blz. 1.
¥269∂ Het plafond voor regionale steun in het desbetreffende steungebied is 35 % voor grote bedrijven.
¥270∂ PB L 202 van 18.7.1998, blz. 1.
¥271∂ Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad, PB L 349 van 31.12.1994, blz. 71.
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voorbereid. Anderzijds heeft zij een verordening betreffende een tijdelijk defensief mechanisme
voorgesteld (272).

404. Het voorgestelde tijdelijk defensief mechanisme is een bijzondere maatregel, die de actie van de
Commissie tegen Korea uit hoofde van de WTO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende
maatregelen moet ondersteunen. Deze maatregel zal pas worden toegepast wanneer de Commissie de
actie tegen Korea in het kader van de WTO start en wordt beëindigd zodra de Gemeenschap en Korea het
in deze kwestie eens zouden worden. De geldigheidsduur van deze maatregel eindigt in ieder geval op
31 december 2002.

405. De Industrieraad van 5 december kon het tijdelijk defensief mechanisme niet goedkeuren,
waardoor de Commissie nog geen begin heeft kunnen maken met de actie tegen Korea in het kader van
de WTO. In de eerste helft van 2002 zal zij haar onderzoeken in het kader van de verordening inzake
belemmeringen voor het handelsverkeer echter bijwerken.

406. Op 25 juli 2001 heeft de Commissie besloten de niet-aangemelde staatssteun aan de investeerders in
het schip „Le Levant” onverenigbaar te verklaren met de gemeenschappelijke markt (273). Het schip werd
gefinancierd door particuliere investeerders, die het nog steeds in eigendom hebben. Het schip wordt
geëxploiteerd door de onderneming CIL, die tevens de eventuele toekomstige eigenaar moet worden. Uit
hoofde van een belastingregeling („Loi Pons”) mochten de investeerders hun investeringen van hun
belastbaar inkomen aftrekken. De Commissie moet de ontwikkelingsdimensie van dit soort projecten
evalueren. In dit geval is de Commissie van mening dat het schip geen daadwerkelijke bijdrage levert aan
de ontwikkeling van Saint-Pierre-et-Miquelon. Aangezien de onrechtmatige steun reeds is verleend, moet
hij worden teruggevorderd. De Commissie is van mening dat de investeerders — de directe begunstigden
en huidige eigenaren van het schip — de steun moeten terugbetalen.

407. De Commissie heeft besloten de formele onderzoeksprocedure ten aanzien van de herstruc-
turering van de Spaanse scheepsbouw uit te breiden tot alle transacties die hebben geleid tot de
oprichting van de scheepsbouwgroep IZAR (274). De Commissie betwijfelt of de prijs die het staatscon-
sortium voor militaire scheepsbouw Bazan (het latere IZAR) heeft betaald voor een reeks scheepswerven
die is gekocht van het staatsconsortium voor civiele scheepsbouw Astilleros Españoles (AESA) en van de
openbare holding Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), een „normale” markttransactie
is en derhalve kan worden beschouwd als steun aan de nieuwe IZAR-groep. De Commissie denkt niet dat
deze steun in overeenstemming is met de regels inzake steun aan de scheepsbouw. Zij heeft dan ook
besloten tot de uitbreiding van de onderzoeksprocedure die reeds is ingeleid ten aanzien van een
transactie waarbij AESA twee scheepswerven en een dieselmotorenfabriek aan SEPI heeft verkocht.

3.1.2. Staalindustrie

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

409. De Commissie heeft toestemming verleend voor steun ten behoeve van het milieu aan de
volgende EGKS-staalbedrijven: Voest Alpine Linz (1,6 miljoen EUR), Voest Alpine Donawitz

¥272∂ COM(2001) 0401 def., PB C 304 E van 30.10.2001, blz. 208.
¥273∂ Zaak C 74/99.
¥274∂ Zaak C 40/00, beschikking van 28 november 2001.



134 XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2002) 462 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

(2,6  miljoen EUR), Böhler Edelstahl (348 830  EUR) en diverse Spaanse bedrijven. Zij heeft een
negatieve beschikking gegeven ten aanzien van de steun aan BRE.M.A Warmwalzwerk (622 564 EUR),
aangezien de uit de investeringen voortvloeiende voordelen niet in mindering zijn gebracht, zoals in de
bijlage bij de staalsteuncode is vastgelegd.

410. De Commissie heeft ingestemd met steun voor onderzoek en ontwikkeling aan Corus
Technology BV (166 661 EUR), Sidmar NV (505 620 EUR), Stahlwerke Bremen (290 828 EUR) en
Cogne Acciai Speciali (2,58 miljoen EUR). Zij heeft een negatieve beschikking gegeven ten aanzien van
de steun aan Eko Stahl (399 004 EUR) aangezien dit bedrijf volgens haar slechts zou dienen als testcase
voor de andere deelnemers aan een O&O-project.

411. De Commissie heeft tevens twee eindbeschikkingen gegeven in de zaken Georgsmarienhütte
Holding GmbH en Gröditzer Stahlwerke GmbH: zij oordeelde dat er geen sprake was van steun bij het
managementcontract en de verkoop van activa.

3.1.3. Kolenindustrie

412. Op dit moment produceren vier lidstaten steenkool in de EU; door ongunstige geologische
omstandigheden kunnen de meeste EU-mijnen niet concurreren met geïmporteerde kolen, maar toch
hebben de betrokken lidstaten ervoor gekozen hun kolenindustrie hoofdzakelijk op grond van sociale en
regionale overwegingen te ondersteunen. De staatssteun valt onder Beschikking nr. 3632/93/EGKS (275),
waarin de voorwaarden zijn vastgesteld waaronder dergelijke steun kan worden toegekend. De lidstaten
melden de steun op jaarbasis aan; de Commissie bestudeert de aanvragen nauwkeurig en keurt ze goed.
Dit kader blijft van kracht totdat het EGKS-Verdrag vervalt.

413. Bij haar beschikking van 25 juli 2001 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening van
de Raad betreffende staatssteun voor de kolenindustrie (276) aangenomen, dat betrekking heeft op de na
23 juli 2002 voort te zetten staatssteunregelingen.

414. In 2001 gaf de Commissie haar goedkeuring aan steunregelingen krachtens welke Duitsland (277),
Frankrijk (278), Spanje (279) en het Verenigd Koninkrijk (280) de kolenindustrie de noodzakelijke
overheidsgelden mochten verschaffen voor het jaar 2001. Deze steun dekt het verschil tussen de
productiekosten en de prijs van de internationaal verhandelde steenkool en biedt tevens compensatie voor
de betaling van sociale lasten.

3.1.4. Automobielindustrie

415. Op 13 november 2001 heeft de Commissie besloten de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor de automobielindustrie (PB C 279 van 15.9.1997) te verlengen. Alle lidstaten hebben
ingestemd met deze verlenging. Het betreft hier een verlenging van een jaar, dit wil zeggen tot en met
31 december 2002, tenzij de nieuwe multisectorale kaderregeling inzake regionale steun voor grote

¥275∂ PB L 329 van 30.12.1993, blz. 12.
¥276∂ COM(2001) 0423 def. (PB C 304 E van 30.10.2001, blz. 202).
¥277∂ Besluit van de Commissie van 21.12.2000, zaak N 1/2001, PB L 127 van 9.5.2001, blz. 55.
¥278∂ Besluit van de Commissie van 23.5.2001, zaak N 3/2001, PB L 239 van 7.9.2001, blz. 35.
¥279∂ Besluit van de Commissie van 11.12.2001, zaak N 2/2001, nog niet gepubliceerd.
¥280∂ Besluit van de Commissie van 8.5.2001, zaak N 4/2001, PB L 241 van 11.9.2001, blz. 10.

Besluit van de Commissie van 25.7.2001, zaak N 6/2001, PB L 305 van 22.11.2001, blz. 27.
Besluit van de Commissie van 17.10.2001, zaken N 7/2001 en N 8/2001, nog niet gepubliceerd.
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investeringsprojecten, die de specifieke sectorale kaderregeling voor de automobielsector vervangt, vóór
die datum in werking treedt.

416. Bij haar beschikking van 17 januari 2001 heeft de Europese Commissie toestemming gegeven
voor de regionale investeringssteun van maximaal 40 miljoen GBP aan Nissan Motor Manufacturing
Ltd (281). De steun in kwestie is regionale investeringssteun voor de verbouwing van de Nissan-fabriek te
Sunderland (Verenigd Koninkrijk) met het oog op de invoering van het nieuwe Micra-model. De
aanvankelijke twijfels van de Commissie — waardoor in september 2000 een formele onderzoeks-
procedure is ingeleid — zijn ongegrond gebleken.

417. Op 6 juni heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven met betrekking tot de
voorgenomen steun voor onderzoek en ontwikkeling van de Italiaanse autoriteiten aan IVECO SpA, een
dochteronderneming van de Fiat-groep die zich met het ontwerpen bezighoudt. De voorgenomen steun
liep op van 16 miljoen EUR in nominale waarden tot 111 miljoen EUR voor een investeringsproject voor
de vernieuwing en uitbreiding van IVECO’s serie lichte voertuigen.

418. De Commissie oordeelde dat de voorgenomen steun niet noodzakelijk was voor de ontwikkeling
van de nieuwe serie lichte bestelwagens door IVECO. Het project leidde weliswaar tot een verbetering
van het product vergeleken met het vorige model, maar het innovatieve karakter van de investering
beperkte zich tot hetgeen gebruikelijk is in de automobielindustrie in verband met de ontwikkeling en
introductie van nieuwe modellen.

419. Volgens de regels inzake staatssteun voor O&O mag er steun worden verleend indien bedrijven
hiermee worden gestimuleerd naast hun gewone dagelijkse activiteiten O&O-activiteiten te ontplooien.
Als de ontwikkeling van een nieuw model of serie modellen zou worden beschouwd als een voor steun in
aanmerking komende onderzoeksactiviteit, dan zou iedere autofabrikant O&O-steun kunnen claimen
voor elk nieuw model dat hij op de markt brengt. De overheidssubsidie zou dan eenvoudigweg exploita-
tiesteun zijn en niet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling bedrijven te stimuleren
onderzoek te verrichten dat zij anders niet zouden hebben uitgevoerd.

420. Op 23 oktober 2001 heeft de Europese Commissie toestemming gegeven voor een
kapitaalinjectie in de Spaanse automobielfabrikant Santana Motor in 1999, aangezien de maatregel geen
staatssteun was. Ook heeft de Commissie de investeringssteun aan Santana met betrekking tot zijn
strategisch plan 1998-2006 gedeeltelijk goedgekeurd.

421. In geval van kapitaalinjecties in bedrijven waarmee overheidsmiddelen zijn gemoeid, moet de
Commissie erop toezien dat de maatregel geen enkel staatssteunaspect behelst. Hiertoe stelt de
Commissie een diepgaand onderzoek in, waarbij wordt nagegaan of de te verwachten winstgevendheid
en groei de kapitaalinjectie rechtvaardigen vanuit het standpunt van een particuliere investeerder in een
markteconomie. In het onderhavige geval vond de Commissie dat de vooruitzichten van Santana op
winstgevendheid de kapitaalinjectie voldoende rechtvaardigden. De Commissie heeft dan ook
geoordeeld dat de kapitaalinjectie geen steun was.

422. Wat de regionale investeringssteun betreft, heeft de Commissie geoordeeld dat de steun
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt aangezien deze de grenzen respecteert waarboven een
gedetailleerder beoordeling nodig is volgens de speciale regels die van toepassing zijn op de steun aan de

¥281∂ Zaak C 51/2000.



136 XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2002) 462 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

automobielindustrie. Het maximale steunbedrag dat kan worden verleend, werd vastgesteld op
8,68 miljoen EUR.

423. Na een formele onderzoeksprocedure heeft de Commissie op 28 februari 2001 toestemming
gegeven voor regionale investeringssteun van 78 miljard ITL (40 miljoen EUR) voor de productie van het
nieuwe Punto-model in de Fiat-fabriek te Melfi (Zuid-Italië). De Commissie heeft de geografische
mobiliteit van het project bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat de fabriek van de Fiat-groep in
Tychy, Polen, een goed alternatief was geweest. Om de evenredigheid van de steun te evalueren, is een
kosten-batenanalyse uitgevoerd. Hierbij werden de kosten van het project in Melfi vergeleken met die
van de alternatieve locatie. Aangezien de voorgenomen steunintensiteit zowel onder het regionalesteun-
plafond ligt als onder de maximumintensiteit van de regionale handicap — dat wil zeggen de extra kosten om
de productie niet in Tychy, Polen, maar in Melfi te doen plaatsvinden — is de Commissie van mening dat de
bepalingen van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor de automobielindustrie zijn
nageleefd en dat de voorgenomen steun verenigbaar is met het Verdrag.

424. Op 20 december 2001 heeft de Commissie aan het eind van een formele onderzoeksprocedure
besloten dat Duitsland de voorgenomen regionale investeringssteun aan DaimlerChrysler voor de bouw
van een nieuwe motorenfabriek in Kölleda (Thüringen), een uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a, voor
steun in aanmerking komende regio, moet beperken.

425. Wat de noodzaak betreft, heeft Duitsland verklaard dat de investering zou kunnen plaatsvinden
op een alternatieve locatie in Hongarije (in Nyergesujfalu). Op basis van de ontvangen documenten heeft
de Commissie geconcludeerd dat de locatie in Hongarije een goed commercieel alternatief is. Wat de
evenredigheid van de steun betreft, kwam uit de kosten-batenanalyse een regionale handicap van 31,93 %
voor Kölleda naar voren, een lager percentage dan aanvankelijk door Duitsland werd genoemd. Als
gevolg van de aanzienlijke vergroting van de productiecapaciteit is de toegestane steunintensiteit met nog
eens één procentpunt teruggebracht tot 30,93 %. De Commissie kon derhalve slechts instemmen met een
steunbedrag van 30,93 % van de subsidiabele investering van 185 miljoen EUR (netto contante waarde)
ofwel 57,22 miljoen EUR (netto contante waarde). De resterende 6,58 miljoen EUR aan aangemelde
steun werd beschouwd als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

426. Na een formele onderzoeksprocedure heeft de Europese Commissie op 18 juli 2001 besloten dat
de voorgenomen regionale investeringssteun aan Volkswagen voor een nieuwe autofabriek in Dresden
moet worden beperkt. De assemblage van het nieuwe model en het centrum voor tussentijdse opslag
waren gepland in de regio Dresden en de nieuwe plaatwerkerij en spuiterij in de nabije Moesel-regio,
beide gesteunde regio’s uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a.

427. Wat de noodzaak van de steun betreft, heeft de Commissie aan de hand van de tijdens de
procedure ontvangen documenten geoordeeld dat de onderneming productie in de Tsjechische Republiek
(in Praag en Kvasiny) als een geloofwaardig commercieel alternatief had beschouwd. De Commissie
heeft haar beoordeling van de evenredigheid van de steun gebaseerd op twee afzonderlijke kosten-
batenanalyses: één voor de locaties Dresden en Praag en één voor de Moesel-regio en Kvasiny. Wat de
investering in de Moesel-regio betreft, is de voorziene steunintensiteit lager dan zowel de regionale
handicap als het regionalesteunplafond. De Commissie heeft de voorgenomen steun aan de Moesel-regio
ten bedrage van 65 miljoen DEM dan ook goedgekeurd. Wat de investering in Dresden betreft,
overschreed de door Duitsland voorziene steunintensiteit de regionale handicap. Als gevolg hiervan heeft
de Commissie een steunbedrag van 80 miljoen DEM goedgekeurd, maar heeft zij nog eens 25,7 miljoen
DEM als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard.
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3.1.5. Vervoer

Spoorwegvervoer

428. De Commissie voert al een aantal jaren een beleid dat erop is gericht de balans tussen de wijzen
van vervoer te verleggen en de milieuvriendelijker vervoersmodaliteiten te ondersteunen, opdat er een
duurzaam vervoersysteem tot stand wordt gebracht. In haar recente witboek inzake het
gemeenschappelijk vervoersbeleid heeft de Commissie eraan herinnerd dat het spoorwegvervoer de
strategische sector is waar het welslagen van de inspanningen om de balans te verleggen wordt bepaald.
De Commissie zal zich dan ook welwillend blijven opstellen ten opzichte van steun aan de
spoorwegsector, zowel met betrekking tot de spoorwegdiensten als, in het bijzonder, investeringen in de
spoorweginfrastructuur die als gevolg van de hoge kosten niet haalbaar zijn zonder medefinanciering
door de overheid.

429. In overeenstemming met het gemeenschappelijk vervoersbeleid heeft de Commissie op
13 februari 2001 besloten geen bezwaar te maken tegen de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om
overheidssubsidies te verlenen voor een aantal projecten. Deze projecten hebben ten doel een groter
publiek te demonstreren dat het spoor een efficiënte en levensvatbare vervoersmodaliteit kan zijn en een
alternatief kan vormen voor met name de weg (zaak N 687/2000, Innovative solutions in rail logistics
(innovatieve oplossingen in de spoorweglogistiek)) (282). Op 19 september 2001 heeft zij bovendien
toestemming gegeven voor een aanzienlijk steunbedrag voor beheerders van infrastructuur in het
Verenigd Koninkrijk teneinde hen te helpen met de financiering van een investeringsprogramma voor
vernieuwingen in het hoofdspoorinfrastructuurnet in Groot-Brittannië (zaak N 500/2001 VK-netwerk-
subsidies) (283).

Zeevervoer

430. In het jaar 2001 heeft de Commissie meerdere steunregelingen ter bevordering van de werkgele-
genheid voor communautaire zeelieden goedgekeurd. Deze steunmaatregelen — die de salariskosten van
de scheepvaartondernemingen helpen reduceren — beogen hen in staat te stellen de internationale
concurrentie het hoofd te bieden zonder dat zij hiervoor massaal onder de vlag moeten gaan varen van
staten die een voor de reder minder kostbaar belasting- en sociaal stelsel kennen. Deze steunmaatregelen
dragen tevens bij tot het behoud van de banen van communautaire zeelieden, teneinde de kennis op
zeevaartgebied te behouden en in de sector een hoog veiligheidsniveau te handhaven.

431. Op 8 februari heeft de Commissie Frankrijk toestemming gegeven om de regeling voor de
terugbetaling van de sociale werkgeversbijdragen van de scheepvaartondernemingen, die de Commissie
in 1999 voor drie jaar had goedgekeurd, tot na het jaar 2001 te verlengen. Bij deze regeling worden aan
de ondernemingen die zeevarenden in dienst hebben en waarvan de schepen te maken hebben met
internationale concurrentie de in het voorgaande jaar aan de bevoegde instanties betaalde sociale
bijdragen voor de ouderdoms-, ziektekosten- en arbeidsongevallenverzekeringen terugbetaald.

432. De Commissie heeft Frankrijk op 30 april toegestaan zijn steunregelingen ter bevordering van de
werkgelegenheid voor communautaire zeelieden te completeren door te voorzien in de terugbetaling aan
de scheepvaartondernemingen van de premies voor de gezinsbijslagen en de bijdragen voor de werkloos-
heidsverzekering.

¥282∂ Beschikking van de Commissie van 13.2.2001.
¥283∂ Beschikking van de Commissie van 19.9.2001 (PB C 333 van 28.11.2001, blz. 7).



138 XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2002) 462 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

433. Op 6 maart heeft de Commissie Finland toestemming gegeven voor de terugbetaling aan de
reders van de werkgeversbijdragen die zijn betaald in het kader van het pensioenfonds voor zeevarenden,
de werkloosheidsverzekering, de ongevallenverzekering, de levensverzekering en de WA-verzekering. De
steunregelingen zijn van toepassing op alle als internationale-handelsschepen geregistreerde schepen,
met inbegrip van — onder bepaalde voorwaarden — sleep- en duwboten. In deze twee gevallen gelden de
steunregelingen alleen voor zeeschepen.

434. Op 28 februari heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag in
te leiden ter beoordeling van de steunmaatregelen die verband houden met de compensatie van de door
de SNCM vervulde openbaredienstverleningstaken (284). Dit besluit is genomen op grond van de nieuwe
informatie die aan de Commissie is verstrekt in het kader van de in 1998 ingeleide onderzoeksprocedure
ten aanzien van de steun die de maatschappij Corsica Marittima, een dochteronderneming van de SNCM,
van de Franse staat ontving voor het vervoer van passagiers tussen Frankrijk en Italië op de routes Genua-
Bastia en Livorno-Bastia (285).

435. Op 30 oktober 2001 heeft de Commissie besloten de twee procedures tegelijkertijd te beëindigen.
Zij is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van kruissubsidiëring ten gunste van de dochteron-
derneming Corsica Marittima aangezien de aan de SNCM verleende subsidies geen overschrijding
inhielden van de kosten van deze maatschappij voor het vervullen van de openbaredienstverplichtingen
met betrekking tot de scheepvaartdienst met Corsica, zoals die door de overheid zijn vastgesteld. Uit het
onderzoek van de Commissie is overigens naar voren gekomen dat de huren die Corsica Marittima
betaalt tegen marktvoorwaarden zijn vastgesteld. Ook heeft de Commissie Frankrijk verzocht haar vóór
de datum van inwerkingtreding van het nieuwe contract voor het vervullen van de openbaredienstver-
plichtingen met betrekking tot de scheepvaartdienst met Corsica op de hoogte te stellen van de
maatregelen die worden genomen voor de structurele aanpassing van de SNCM aan de nieuwe marktom-
standigheden ten gevolge van de toepassing van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de
Raad.

436. Op 20 juni heeft de Commissie de procedure beëindigd die in augustus 1999 is ingeleid ten
aanzien van de steun die Italië van 1990 tot eind 2000 heeft verleend aan Tirrenia di Navigazione: zij is
van mening dat een afwijking uit hoofde van artikel 86, lid 2, van het Verdrag voor de ondernemingen
belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang op deze steun van toepassing is. De
Commissie heeft namelijk geconstateerd dat de door Italië verleende steun een compensatie was die
noodzakelijk was voor en evenredig was aan de aan Tirrenia di Navigazione toevertrouwde taak, te weten
het hele jaar door genoeg regelmatige diensten te verzorgen naar en van bepaalde havens op Sicilië en
Sardinië.

437. Teneinde rekening te houden met de ontwikkeling van de markt — die werd gekenmerkt door de
liberalisering van de kustvaart op 1 januari 1999 en de recente komst van nieuwe marktdeelnemers —
heeft de Commissie besloten dat de compensaties voor Tirrenia di Navigazione met ingang van 1 januari
2001 beperkt moeten blijven tot de dekking van het tekort dat is geregistreerd voor de verlening van de
diensten die beantwoorden aan de door Italië voor de periode 2000-2004 aangegane verplichtingen. Deze
houden namelijk in dat het dienstverleningsaanbod van de maatschappij wordt beperkt, opdat er op de
winstgevende routes meer ruimte komt voor de overige marktdeelnemers.

438. Op 25 juli heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de steun van Spanje aan de
scheepvaartmaatschappij Trasmediterranea teneinde het in 1978 met de staat gesloten openbaredienstver-

¥284∂ Zaak C 14/2001, PB C 117 van 21.4.2001.
¥285∂ Zaak C 79/98, PB C 62 van 4.3.1999.
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leningscontract te ontbinden. Ook heeft de Commissie toestemming gegeven voor de steun ter
compensatie van de door de maatschappij in 1998 aangegane openbaredienstverplichtingen met
betrekking tot de Canarische Eilanden.

439. De Commissie is van mening dat de steun als gevolg van de ontbinding van het in 1978 tussen
Trasmediterranea en de Spaanse staat gesloten openbaredienstverleningscontract bestaande steun is.
Deze steun hield verband met rechten en verplichtingen tijdens de contractperiode en kwam overeen met
het saldo van de aan Trasmediterranea verschuldigde compensaties voor de kustvaartdiensten die de
maatschappij tussen 1978 en 1997 uit hoofde van dit contract heeft verleend.

440. Op 18 juli heeft de Commissie besloten tot het beëindigen van de procedures van artikel 88, lid 2,
van het Verdrag, die zijn ingeleid en uitgebreid op respectievelijk 3 september 1993, 23 juni 1996 en
21 januari 1999 ten aanzien van de staatssteun aan de Italiaanse havensector (286) tussen 1992 en 1998. In
1991 heeft de Italiaanse regering een begin gemaakt met een grondige structurele hervorming van de
sector. Ter gelegenheid van deze hervorming is er aanzienlijke steun verleend om het bestaande systeem
te ontmantelen en een openstelling van de sector voor de mededinging mogelijk te maken. In haar
eindbeschikking heeft de Commissie geoordeeld dat de steun ten belope van 120 miljoen EUR die door
Italië is betaald aan havenondernemingen, havencorporaties en havengroepen in de vorm van subsidies
tot dekking van de schulden en tekorten van genoemde ondernemingen, corporaties en groepen
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en door de Italiaanse staat moet worden terugge-
vorderd. De Commissie heeft echter tegelijkertijd geoordeeld dat de steun die Italië heeft verstrekt als
vergoeding voor de regeling bij beëindiging van de dienst en de bijdragen voor de vervroegde uittreding
van de bij de havencorporaties en de havengroepen aangesloten havenarbeiders geen steun vormt in de
zin van artikel 87 van het Verdrag. Zij heeft, tot slot, ook geoordeeld dat de maatregelen ten behoeve van
de uitkering buitengewone werkeloosheid, de eenmalige uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers
en het tehuis Dovadola, die Italië heeft genomen ter bescherming van het stelsel van werknemersverze-
keringen en sociale voorzieningen van de havenarbeiders, geen steun vormen in de zin van artikel 87 van
het Verdrag.

441. Op 20 december 2001 heeft de Commissie toestemming gegeven voor de uitbreiding van de
regeling van het Verenigd Koninkrijk voor Freight Facilities Grants (FFG; subsidies voor vrachtfaci-
liteiten) tot de kust- en de binnenvaart en voor het Haven van Rosyth-project (287), de eerste toepassing
van de staatssteunregels op haveninfrastructuur. De Commissie is over het algemeen van mening dat
overheidsfinanciering van infrastructuur die voor alle potentiële gebruikers gelijkelijk openstaat en door
de staat wordt beheerd, doorgaans niet onder de werkingssfeer van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag
valt. Uit het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Aéroports de Paris tegen Commissie van
de Europese Gemeenschappen (288) kan worden geconcludeerd dat het beheer en de verschaffing van
infrastructuurfaciliteiten een economische activiteit kan zijn in de zin van artikel 87, lid 1, van het
Verdrag. Staatssteun aan een beheerder van infrastructuur die is gekozen volgens een openbare en niet-
discriminatoire procedure voor onder andere de aanleg en het onderhoud van de vervoersinfrastructuur
vertegenwoordigt echter een marktprijs en valt gewoonlijk niet onder artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag. De FFG-regeling en het Haven van Rosyth-project zijn goedgekeurd uit hoofde van artikel 87,
lid 3, onder c, van het EG-Verdrag.

¥286∂ Zaken C 27/93 en C 81/98, PB L 312 van 29.11.2001, blz 5.
¥287∂ Zaak N 649/2001.
¥288∂ Zaak T-128/98 Aéroports de Paris tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jurispr. blz. II-3929 (2000).



140 XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2002) 462 DEFINITIEF

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

Binnenvaart

442. Het witboek over het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010 (289) omvat de hoofdlijnen en
prioriteiten van het communautaire beleid op het gebied van vervoer. Als prioritaire actie wordt hierin het
bereiken van een nieuw evenwicht tussen vervoersmodaliteiten genoemd. Hierbij zal met name een
impuls moeten worden gegeven aan milieuvriendelijker vervoersmodaliteiten en zal de capaciteit van
bijvoorbeeld de vaarwegen beter moeten worden benut. De binnenvaart is een veilige, schone, energie-
zuinige vervoersmodaliteit die nog veel restcapaciteit heeft. De ontwikkeling van activiteiten waarbij het
vervoer van goederen over de weg door de binnenvaart wordt overgenomen, heeft dan ook een
gemeenschappelijk belang in de zin van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag. Voorts moedigt
Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad de lidstaten aan een aantal maatregelen ten gunste van de
binnenvaart te treffen (290).

443. De steunmaatregelen voor de binnenvaart in 2001 zijn steunregelingen die, zoals in
Frankrijk (291), zijn bedoeld om de aanpassing van de binnenvaartvloot aan de markteisen te bevorderen
of, zoals in Nederland (292), een impuls te geven aan de verwezenlijking, uitbreiding en ingebruikname
van aansluitingen van bepaalde industriegebieden op het vaarwegennet, met als gevolg een verschuiving
naar de binnenscheepvaart. In laatstgenoemde zaak is er volgens de Commissie sprake van medefinan-
ciering door de overheid van infrastructuur waarvoor geen vrije markt bestaat. Staatssteun is dus gerecht-
vaardigd: hij beantwoordt aan een behoefte van de coördinatie van het vervoer uit hoofde van artikel 73
van het EG-Verdrag.

444. Ook heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan staatssteun voor de bouw van laad- en
losinstallaties (overslagterminals) langs de Vlaamse waterwegen, waardoor deze toegankelijker moeten
worden en het gebruik van deze vervoersmodaliteit zou moeten toenemen (293). In haar besluit heeft de
Commissie met name gesteld dat een efficiënt vervoer over de binnenwateren aanzienlijke investeringen
in de infrastructuur vereist en dat dergelijke investeringen niet economisch haalbaar zijn zonder
medefinanciering door de overheid.

Luchtvervoer

445. Het jaar 2001 wordt gekenmerkt door „de periode vóór” en „de periode na 11 september”,
aangezien de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten grote gevolgen hebben gehad voor de
luchtvervoersector. Wat de steun voor de burgerluchtvaart en de luchthavens betreft, heeft de Europese
Commissie het op de richtsnoeren van december 1994 gebaseerde beleid voortgezet (294).

446. Om deze buitengewone gebeurtenissen het hoofd te bieden, heeft de Commissie dit beleid snel
toegelicht (295). Zij heeft overigens erkend dat bepaalde steunmaatregelen gerechtvaardigd konden

¥289∂ COM(2001) 370.
¥290∂ Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van

de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PB L 90 van
2.4.1999).

¥291∂ Beschikking van 2.10.2001, zaak N 299/01 (PB C 342 van 5.12.2001).
¥292∂ Beschikking van 31.1.2001, zaak N 597/2000 (PB C 102 van 31.3.2001).
¥293∂ Beschikking van de Commissie van 11.12.2001, zaak N 550/2001, Publiek-private samenwerking voor laad- en

losinstallaties, nog niet gepubliceerd.
¥294∂ Toepassing van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag en van artikel 61 van de EER-overeenkomst op de staatssteun
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¥295∂ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Gevolgen voor de luchtvaart na de aanslagen in

de Verenigde Staten; COM(2001) 574 def.
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worden als reactie op de buitengewone gebeurtenissen. Zij heeft verwezen naar de steun in verband met
het ontbreken van een passende verzekeringsgraad, de steun ter compensatie van de verliezen die de
luchtvaartmaatschappijen hebben geleden als gevolg van de sluitingen van het luchtruim gedurende vier
dagen en de hoge kosten van de na de gebeurtenissen getroffen veiligheidsmaatregelen. Al deze
steunmaatregelen van de lidstaten moesten door hen worden aangemeld en werden getoetst aan artikel
87, lid 2, onder b, van het Verdrag. De Commissie heeft in 2001 al in diverse zaken staatssteun voor
verzekeringen goedgekeurd.

447. Opdat de vliegtuigen kunnen opstijgen en de luchthavens kunnen functioneren, hebben de
lidstaten bij de Commissie de steun aangemeld die via overheidsgarantieregelingen is verleend aan de
maatschappijen die niet langer verzekerd waren tegen risico’s van terreuraanslagen. Op voorwaarde dat
meerdere criteria werden vervuld (296), heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de steun van
de volgende lidstaten aan de luchtvaartmaatschappijen en de dienstverleners die niet langer verzekerd
waren tegen risico’s van terreuraanslagen:

— Verenigd Koninkrijk: beschikking van 23 oktober 2001 (297);

— Portugal en Luxemburg: beschikkingen van 28 november (298);

— België en Zweden: beschikkingen van 11 december (299);

— Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje en Frankrijk: beschikkingen van 20 december (300).

448. Voorts is de Commissie haar beleid op het gebied van steun aan de luchtvaartindustrie blijven
uitvoeren. Tevens heeft zij een begin gemaakt met de bestudering van zaken betreffende de financiering
van luchthavens.

449. Op 18 juli 2001 heeft de Commissie beschikt dat de door de Belgische autoriteiten aan de
luchtvaartmaatschappij Sabena (301) verleende opleidingssteun verenigbaar was met het EG-Verdrag,
conform de kaderregeling inzake opleidingssteun (302).

450. Ingevolge het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 december 2000 tot nietigverklaring
van Beschikking 97/789/EG inzake de aan de luchtvaartmaatschappij Alitalia verleende steun, heeft de
Commissie op 18 juli 2001 een nieuwe beschikking gegeven, waarin de beoordelingsfouten en het door
het Gerecht vastgestelde gebrek aan motivering worden gecorrigeerd en de aan Alitalia (303) verleende
steun in de vorm van een in drie tranches uit te betalen kapitaalinbreng van 2 750 miljard ITL
verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt.

451. De Commissie heeft overigens haar goedkeuring verleend aan reddingssteun voor twee
luchtvaartmaatschappijen, die beide gedeeltelijk tot de in faillissement verkerende Swissair-groep

¥296∂ Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 10 oktober 2001 — Gevolgen voor de
luchtvaart na de aanslagen in de Verenigde Staten, als gewijzigd door de ad-hocgroep van de Raad van de Europese Unie.
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behoren. Op 17 oktober heeft de Commissie geen bezwaar gemaakt tegen een reddingssteunmaatregel
van 125 miljoen EUR aan de luchtvaartmaatschappij Sabena (304). Op 20 december heeft de Commissie
geen bezwaar gemaakt tegen een reddingssteunmaatregel van 120 miljoen EUR in de vorm van een
kredietgarantie van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen aan de Duitse maatschappij LTU.

452. Wat de luchthavens betreft, had één beschikking betrekking op een vrijstelling van vennoot-
schapsbelasting, wat werd beschouwd als staatssteun; in twee andere zaken werden de betrokken
steunmaatregelen niet aangemerkt als staatssteun.

453. Op 3 juli 2001 heeft de Commissie besloten dat de vrijstelling van de Nederlandse vennoot-
schapsbelasting voor de Nederlandse Schiphol-groep, het bedrijf dat zowel de luchthaven Schiphol te
Amsterdam als andere luchthavens in Nederland bezit en exploiteert, staatssteun is en derhalve op
1 januari 2002 moet worden beëindigd (305).

454. De Commissie heeft op 13 maart 2001 geoordeeld dat de overheidsfinanciering door de regio
Piemonte (Italië) van verbeteringen en de verdere ontwikkeling van de infrastructuur van de luchthavens
van Turijn, Cuneo en Biella niet kon worden beschouwd als staatssteun. Zij was van mening dat de
locatie van de betrokken luchthavens en het overwegend lokale karakter van de gevolgen ervan voor de
economie en de mededinging deze conclusie ruimschoots rechtvaardigden (306).

455. Op 5 oktober 2001 heeft de Commissie een beschikking gegeven met betrekking tot een klacht
tegen Aer Rianta, het Ierse staatsbedrijf dat de luchthavens van Dublin, Cork en Shannon bezit en
exploiteert. Er is besloten dat de eerdere belastingvrijstelling niet langer speelde, aangezien de bijzondere
belastingstatus van Aer Rianta op 1 januari 1999 was gewijzigd. Bovendien werden noch de overdracht
van de luchthaveninfrastructuur door Ierland aan Aer Rianta voor een naar werd aangenomen onder de
marktwaarde liggende prijs, noch het feit dat Aer Rianta de concessionaris is voor taxfreewinkels en
parkeergarages, als staatssteun aangemerkt (307).

3.1.6. Landbouw

456. Op 6 juni 2001 heeft de Europese Commissie nieuwe communautaire richtsnoeren inzake
staatssteun voor reclame voor bepaalde landbouwproducten (308) aangenomen. De nieuwe tekst
verduidelijkt het beleid van de Commissie op het gebied van de reclame voor kwaliteitsproducten,
regionale producten en traceerbaarheidssystemen.

457. Wat de regionale oorsprong van producten betreft, kan hiervoor nu reclame worden gemaakt, op
voorwaarde dat de regels inzake het vrije verkeer van goederen worden gerespecteerd. Uit hoofde van de
nieuwe richtsnoeren mag er subsidie worden verleend voor reclame waarbij de oorsprong van het product
de hoofdboodschap is, als deze reclame plaatsvindt buiten de productielidstaat of -regio. De doelstelling
moet zijn de consument te laten kennismaken met een product waarmee deze niet vertrouwd is. Wanneer
de reclame is gericht op de consument in de productielidstaat of -regio, mag er eveneens informatie

¥304∂ C(2001) 3137 def., nog niet gepubliceerd.
¥305∂ Deze beschikking is nog niet verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, maar kan onder
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worden verstrekt over de oorsprong van het product. In dergelijke gevallen moet de verwijzing naar de
oorsprong echter ondergeschikt blijven aan de informatie over de kwaliteit van het product.

458. Ook mag steun voor reclame voor kwaliteitsproducten worden verleend wanneer deze producten
duidelijk voldoen aan hogere normen of een beschermde oorsprongsbenaming hebben. Beweringen dat
een product van hoge kwaliteit is terwijl het in feite eenvoudigweg voldoet aan de wettelijke
voorschriften die voor alle soortgelijke producten gelden, kunnen de consument misleiden. Staatssteun
voor reclame mag alleen worden verleend als deze geen inbreuk maakt op de internemarktregels.

459. In geval van producten met een beschermde, door de EU geregistreerde oorsprongsbenaming
(beschermde oorsprongsbenaming BOB; beschermde geografische aanduiding BGA; gegarandeerde
traditionele specialiteit GTS) maakt de Commissie over het algemeen geen bezwaar tegen steun voor
reclame waarbij wordt verwezen naar de oorsprong van het betrokken product, op voorwaarde dat de
verwijzingen naar de oorsprong nauwkeurig overeenkomen met die welke door de Gemeenschap zijn
geregistreerd.

460. Ingevolge de invoering van verplichte etikettering van rundvlees geven de nieuwe richtsnoeren
eveneens de regels voor de subsidiëring van de reclame voor traceerbaarheidssystemen. Staatssteun voor
reclame van afzonderlijke bedrijven blijft verboden en er is een steunplafond van 50 % vastgesteld dan
wel 75 % voor bepaalde producten van kleine en middelgrote ondernemingen uit regio’s met een
ontwikkelingsachterstand.

461. Bij de nieuwe richtsnoeren worden de twee bestaande teksten uit 1986 en 1987 ingetrokken.
Deze consolidatie en verduidelijking moeten bijdragen tot de aanhoudende vereenvoudiging en een
grotere transparantie van de communautaire staatssteunregels. De nieuwe richtsnoeren zijn met ingang
van 1 januari 2002 van toepassing op nieuwe staatssteunmaatregelen, met inbegrip van hangende
aanmeldingen van de lidstaten.

462. Wat de staatssteun in de landbouwsector betreft, houdt het belangrijkste onderwerp in het jaar
2001 ongetwijfeld verband met de gevolgen van de BSE-crisis. De staatssteunregels verbieden de
lidstaten over het algemeen hun landbouwers inkomenssteun te verlenen aangezien dit de mededinging
kan verstoren en de goede werking van de gemeenschappelijke marktordeningen kan verhinderen. Alleen
bij buitengewone gebeurtenissen mag dergelijke steun worden verleend om de schade van deze
gebeurtenissen te compenseren.

463. De aanhoudende crisis op de rundvleesmarkt als gevolg van het BSE-alarm aan het eind van
vorig jaar is door de Commissie aangemerkt als een buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 87,
lid 2, onder b, van het EG-Verdrag. Niet de verkoop- of omzetdaling werd als buitengewoon beschouwd.
Volgens de Commissie is de verkoopdaling het gevolg van een buitengewone en zeldzame combinatie
van incidenten, die resulteerden in inkomstenverliezen voor de landbouwers: de sluiting van de
exportmarkten voor rundvlees uit de Gemeenschap en de sterk negatieve reactie van de Europese
consument, beide voorafgegaan door en gekoppeld aan een reeks incidenten zoals de eerste gevallen van
BSE in landen als Duitsland, Italië en Spanje, het verbod in de hele Gemeenschap op het op de markt
brengen van alle typen vlees- en beendermeel als dierenvoer en het soms controversiële management van
de crisis op nationaal niveau.

464. De Europese Commissie heeft de lidstaten dan ook toestemming gegeven voor een totaalbedrag
van 460 miljoen EUR aan inkomenssteun aan de rundveehouders die tussen november 2000 en juni 2001
verliezen hebben geleden door de BSE-crisis, alsmede andere staatssteun in verband met de BSE-crisis
(ter compensatie van de kosten van de BSE-tests, ter compensatie van de slachthuizen en de waarde van
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de geruimde dieren, voor de aanvulling van de kudden op boerderijen waar BSE is geconstateerd, ter
compensatie van de opslag- en vervoerskosten en de kosten van verwijdering van verwerkte dierlijke
proteïnen en van dierenvoer).

465. De Commissie heeft in totaal 379 aanmeldingen van staatssteun voor de landbouw en de agro-
industriële sector ontvangen. Daarnaast heeft zij een onderzoek ingesteld naar 39 steunmaatregelen die
niet van tevoren zijn aangemeld uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Ten aanzien van
212 steunmaatregelen heeft zij geen bezwaar gemaakt. Een aantal van deze maatregelen is goedgekeurd
nadat de betrokken lidstaten ze hetzij hebben gewijzigd, hetzij toegezegd hebben ze te wijzigen teneinde
ze in overeenstemming te brengen met de communautaire staatssteunregels. De in artikel 88, lid 2, van
het EG-Verdrag vastgelegde procedure is in 15 zaken ingeleid, aangezien de betrokken steunmaatregelen
ernstige twijfels opriepen over de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt. In vijf zaken
heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag beëindigd; in twee ervan heeft zij
een negatieve eindbeschikking gegeven. In alle zaken waarin een negatieve beschikking is gegeven en de
betrokken lidstaat de staatssteun al had verleend, heeft de Commissie de terugvordering van de verleende
steun verlangd.

3.1.7. Visserij

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

467. De Commissie heeft de nationale steunregelingen in deze sector getoetst aan de richtsnoeren voor
het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector (309).

468. De nieuwe, met ingang van 1 januari 2001 toe te passen richtsnoeren zijn op sommige punten
preciezer. Zo wordt bepaald dat de communautaire richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen niet
op de visserijsector van toepassing zijn en dat de onderdelen van de regionale steunregelingen die voor
de visserij gelden, zullen worden getoetst aan de visserijrichtsnoeren. Bovendien zijn zij gedetailleerder
wat betreft de beoordeling van de steun voor opleiding, adviesdiensten en de experimentele visserij,
terwijl ze tevens een betere omschrijving geven van de voorwaarden waaronder steun mag worden
toegekend voor de redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden (er wordt verwezen
naar de indiening bij de Commissie van een plan voor de vermindering van de capaciteit van de vloot).
Ook worden er meer details en voorwaarden genoemd wat betreft steun om het beheer van de visserijac-
tiviteiten en het toezicht daarop te verbeteren en wat betreft de aankoop van tweedehandsboten. Ten
aanzien van specifieke gevallen wordt de inkomenssteun uitgebreider beschreven (de maatregelen in
verband met uitzonderlijke omstandigheden dienen per geval te worden geanalyseerd en wanneer de
activiteiten tijdelijk worden stopgezet, moet er naar het betreffende punt van de richtsnoeren worden
verwezen), het punt over de beheerkredieten is geschrapt en er zijn specifieke punten toegevoegd over
steunmaatregelen om door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen veroorzaakte schade
te herstellen, verzekeringspremies, ultraperifere gebieden en werkgelegenheidssteun. De nieuwe
richtsnoeren bevatten eveneens twee bijlagen, wat een strengere controle van de goedgekeurde
regelingen impliceert. De ene bijlage heeft betrekking op de inlichtingen die bij de aanmelding van
steunregelingen moeten worden verstrekt, en de andere op de informatie die moet worden vermeld in
het jaarlijks verslag dat bij de Commissie moet worden ingediend betreffende alle bestaande steunre-
gelingen of alle bijzondere vormen van steun die niet op grond van een goedgekeurde steunregeling zijn
toegekend en waarvoor geen specifieke verplichting tot verslaglegging op basis van een voorwaardelijke
beschikking bestaat.

¥309∂ PB C 19 van 20.1.2001.
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469. Tot slot dient nadrukkelijk te worden gewezen op het grote aantal regelingen dat vooral in de
tweede helft van 2001 bij de Commissie werd aangemeld. Dit kwam door de aanmelding van alle
nationale steunmaatregelen inzake cofinanciering die in het kader van het Financieringsinstrument voor
de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) waren goedgekeurd, en wel tegen de achtergrond van de
voorbereiding van maatregelen voor de uitvoering van het nieuwe communautaire kader voor bijstands-
verlening.

3.2. Specifieke sectoren waarop geen bijzondere regels van toepassing zijn

3.2.1. Financiële sector

470. Op 25 juli 2001 heeft de Europese Commissie, in zaak NN 53/2001 (Bankgesellschaft Berlin,
BGB), haar goedkeuring verleend aan reddingssteun die noodzakelijk was om de eigen middelen van de
bank weer terug te brengen op hun niveau van 9,7 % van vóór de crisis, waarbij sprake was van een
staatssteunbedrag van circa 2 miljard EUR. Voornamelijk als gevolg van slechte transacties in de
onroerendgoedsector heeft de bank in 2000 aanzienlijke verliezen geleden. De reddingssteun is
goedgekeurd omdat de Duitse autoriteiten zich ertoe hebben verbonden een herstructureringsplan in te
dienen binnen een periode van zes maanden en beperkt tot deze periode, dan wel de tijdsperiode die de
Commissie nodig heeft om over dit plan een beschikking te geven. Bij dit tweede onderzoek zal de
Commissie bijzondere aandacht besteden aan het noodzakelijke steunbedrag en indien nodig eisen dat de
concurrentieverstorende gevolgen van de steun worden gecompenseerd.

471. Op 11 december 2001 heeft de Commissie besloten dat de belastingmaatregelen voor banken die
zijn ingevoerd bij de Italiaanse wet nr. 461/98 van 23 december 1998 en het verwante wetgevend decreet
nr. 153/99 van 17 mei 1999 onverenigbaar zijn met de regels inzake staatssteun van het EG-Verdrag. De
betrokken maatregelen bieden de banken die deelnemen aan de gesteunde operaties een discriminatoir
concurrentievoordeel. Italië moet de bedragen terugvorderen die de banken dankzij de belastingvrij-
stellingen niet hoefden te betalen. Het onderzoek van de Commissie naar staatssteun aan bankstichtingen
(los van de banken zelf) duurt voort. De status van deze maatregelen moet nog worden gedefinieerd. De
Commissie heeft bovendien onderzocht of de speciale belastingregeling kan worden beschouwd als
herstructureringssteun. De voorwaarden van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstruc-
tureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden zijn in dit geval echter niet vervuld. De steun is niet
afzonderlijk aangemeld bij de Commissie. De begunstigde banken verkeren niet in moeilijkheden en de
steun dient niet om de levensvatbaarheid op lange termijn van de ondernemingen te herstellen. Bij de
richtsnoeren is, tot slot, vastgesteld dat er maatregelen moeten worden genomen om nadelige gevolgen
van de steun voor concurrenten zo veel mogelijk te neutraliseren (deze bestaan gewoonlijk in een minder
sterke marktpositie van de onderneming na de herstructurering ervan). In het onderhavige geval wordt
zo’n situatie niet beoogd.

3.2.2. Diensten

472. Volgens de procedure van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag en overeenkomstig artikel 18 van
Verordening (EG) nr. 659/1999 heeft de Europese Commissie op 13 november 2001 de Franse Republiek
in zaak E 46/2001 dienstige maatregelen voorgesteld, die inhouden dat de vrijstelling van de belasting uit
hoofde van de ziekteverzekeringsovereenkomsten voor de onderlinge (verzekerings)maatschappijen
wordt afgeschaft. Als alternatief kunnen de Franse autoriteiten deze vrijstelling verlenen als
tegenprestatie voor de verlening van een dienst van algemeen economisch belang, waarbij zij erop
moeten toezien dat de uit de vrijstelling resulterende steun de kosten van de in dit kader aangegane
verplichtingen niet overschrijdt.
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473. Op 13 november 2001 heeft de Europese Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid
ten aanzien van een reeks ad-hocmaatregelen voor de Portugese publieke omroep RTP, omdat zij zich
afvroeg of de Portugese staat de terugvorderbare openbaredienstverleningskosten van RTP in de periode
1992-1998 ten bedrage van 83,6 miljoen EUR al dan niet overcompenseerde. De procedure is ingeleid
nadat de Commissie in 1993, 1996 en 1997 drie klachten had ontvangen van de Portugese commerciële
omroep SIC. Op 7 november 1996 heeft de Commissie reeds een beschikking gegeven inzake de eerste en
een deel van de tweede klacht, die door het Gerecht van eerste aanleg nietig is verklaard (310).

3.2.3. Buitengewone gebeurtenissen

474. De Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan een steunregeling voor de regio Valle
d’Aosta, die erop is gericht de schade te compenseren van de overstromingen en aardverschuivingen als
gevolg van de slagregens die de regio in oktober 2000 hebben getroffen (311). De regeling beoogt een
compensatie van de vaste kosten die zijn gemaakt door de ondernemingen die hun activiteiten als gevolg
van de slagregens hebben moeten staken, voorzover een onderneming haar activiteiten weer heeft
voortgezet. De steun bestaat in een subsidie van maximaal 95 % van de vaste kosten die de
ondernemingen hebben gemaakt in de periode — van ten hoogste zes maanden — van de staking van de
activiteiten als gevolg van de gebeurtenis tot aan de hervatting ervan. De bedragen die eventueel worden
uitgekeerd op grond van een schadeverzekering moeten van deze steun worden afgetrokken. De looptijd
van het project is een jaar en het door de Italiaanse autoriteiten gereserveerde budget 516 456 EUR. Deze
steunregeling wordt beschouwd als verenigbaar met artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag omdat
zij erop is gericht de schade veroorzaakt door natuurrampen te herstellen. In dit opzicht is de Commissie
van mening dat de onder deze regeling vallende gebeurtenissen natuurrampen zijn in de zin van
bovenvermelde bepaling. De Commissie heeft bovendien geconcludeerd dat de steun in geen geval leidt
tot overcompensatie en dat de per onderneming uit te keren bedragen waarschijnlijk bescheiden zullen
zijn gezien de uitgetrokken begrotingsmiddelen en het beoogde aantal begunstigden.

D — Procedures

475. Nadat Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad is vastgesteld en in werking is getreden, werd
een groot aantal van de gedetailleerde procedureregels voor de toetsing van staatssteun gecodificeerd en
in één wetgevingstekst ondergebracht. Sommige zaken waarin het Hof een uitspraak heeft gedaan,
blijven betrekking hebben op beschikkingen die de Commissie heeft gegeven vóór de inwerkingtreding
van de verordening, terwijl andere kunnen dienen als richtsnoer voor de interpretatie en toepassing van
de bepalingen van de verordening.

1. Inleiding van de formele onderzoeksprocedure

476. In twee arresten uit 2001 heeft het Hof benadrukt dat de Commissie niet bevoegd is om te
beslissen of de in artikel 88, lid 2, vastgelegde formele onderzoeksprocedure al dan niet wordt ingeleid.
Het Hof onderstreept met name dat redenen van administratieve opportuniteit — voor de Commissie of
de lidstaat — geen rechtvaardiging zijn voor de niet-inleiding van de procedure in zaken waarin de

¥310∂ Zaak T-46/97 van 10 mei 2000.
¥311∂ Zaak N 429/2001, beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 (PB C 5 van 8.1.2002). Op 29 november 2000

(zaak N-433/2000) had de Commissie reeds haar goedkeuring verleend aan een steunregeling voor noodplannen in geval
van natuurrampen in de regio Valle d’Aosta. Deze steunregeling is het referentiekader voor de regeling in verband met de
slagregens.
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Commissie ernstige twijfels heeft of zou moeten hebben over de verenigbaarheid van een maatregel met
de gemeenschappelijke markt.

477. In zijn arrest van 15 maart 2001 in de zaak Prayon-Rupel (312) heeft het Gerecht de
omstandigheden verduidelijkt waarin de Commissie een formele onderzoeksprocedure moet inleiden.
Deze procedure dient een tweeledig doel: zij moet de rechten beschermen van de potentieel
belanghebbende derden en de Commissie in staat stellen zich vóór haar beslissing volledig over alle
aspecten van de zaak te laten voorlichten. Een formele onderzoeksprocedure is derhalve onontbeerlijk
wanneer de Commissie op ernstige moeilijkheden stuit bij de beoordeling van de verenigbaarheid van
een steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt. Het begrip „ernstige moeilijkheden” is een
objectief begrip. Hieruit volgt dat de wettigheidstoetsing door het Gerecht van eerste aanleg inzake het
bestaan van ernstige moeilijkheden uiteraard verdergaat dan het vaststellen van een kennelijke beoorde-
lingsfout. Het Gerecht gaat na of de bestudering van de informatie waarover de Commissie beschikte of
waarover zij ten tijde van de aanneming van de betwiste beschikking kon beschikken tot ernstige twijfels
had moeten leiden. In dit opzicht onderstreept het Gerecht dat de duur en de omstandigheden van de
inleidende fase ook kunnen wijzen op het bestaan van ernstige moeilijkheden. In de onderhavige zaak
heeft het Gerecht geoordeeld dat de periode van acht maanden tussen de aanmelding en de beschikking,
gekoppeld aan de herhaalde verzoeken om informatie en de tegenzin van de lidstaat om deze te
verstrekken, een aanwijzing was dat er ernstige moeilijkheden bestonden. Al deze elementen in
ogenschouw nemend vond het Gerecht dat de Commissie op basis van een ontoereikende feitenkennis de
positieve beschikking heeft gegeven en dat zij dus een formele onderzoeksprocedure had moeten inleiden
teneinde nadere inlichtingen in te winnen en de ernstige beoordelingsproblemen te overwinnen.

478. De beschikking van de Commissie waarbij geen bezwaar werd gemaakt tegen steun van de
Franse Republiek ten gunste van producenten van likeurwijn en van eau-de-vie is om dezelfde redenen
door het Hof nietig verklaard (313). Aangezien in deze zaak de door de Commissie ontvangen klachten
duidelijke bewijzen omvatten dat er tussen het betrokken steunvoornemen en een belastingregeling een
verband bestond dat een inbreuk zou kunnen vormen op andere bepalingen van het Verdrag, ondervond
de Commissie ernstige moeilijkheden bij de beoordeling van de verenigbaarheid van dit steunvoornemen
met de gemeenschappelijke markt. In deze omstandigheden had de procedure van artikel 88, lid 2,
moeten worden ingeleid.

479. In een verzoek van Oostenrijk om nietigverklaring van een beschikking van de Commissie
waarbij een formele onderzoeksprocedure werd ingeleid ten aanzien van steun aan Siemens Bauelemente
OHG voerde Oostenrijk aan dat in deze zaak de in de Lorenz-jurisprudentie vastgelegde periode van twee
maanden waarbinnen de Commissie haar inleidende onderzoek moet voltooien reeds was verstreken en
dat de steun bestaande steun was geworden toen de Commissie de procedure had ingeleid. De Commissie
kon derhalve geen formele onderzoeksprocedure meer inleiden. Het Hof heeft de Lorenz-jurisprudentie
bevestigd, waarbij het erop wees dat aangemelde steun een bestaande steunmaatregel wordt als aan de
volgende twee noodzakelijke, doch toereikende voorwaarden is voldaan: de periode van twee maanden
na de volledige aanmelding moet zijn verstreken en de lidstaat moet de Commissie van tevoren op de
hoogte stellen van de uitvoering van de voorgenomen steunmaatregel. Het Hof verwierp het argument
van de Commissie dat zij na een dergelijke voorafgaande kennisgeving te hebben ontvangen nog steeds
het recht heeft om bezwaar te maken. Het Hof onderstreepte evenwel dat er toentertijd nog geen procedu-
reregels waren aangenomen uit hoofde van artikel 89 van het EG-Verdrag. Ondertussen maken de
bepalingen van artikel 4, leden 5 en 6, van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad dat het arrest niet

¥312∂ Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 maart 2001, Société chimique Prayon-Rupel tegen Commissie,
zaak T-73/98, Jurispr. blz. II-867.

¥313∂ Arrest van het Hof van 3 mei 2001, Portugal tegen Commissie, zaak C-204/97, Jurispr. blz. I-3175.
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langer van toepassing is, aangezien de Commissie hierbij het uitdrukkelijke recht krijgt om binnen een
termijn van 15 werkdagen na ontvangst van de voorafgaande kennisgeving door de lidstaat bezwaar te
maken. Het arrest heeft derhalve weliswaar niet direct betrekking op de huidige procedureregels, maar
het bevestigt de strikte opvatting van het Hof dat de Commissie voorgeschreven tijdslimieten moet
respecteren. Dit strookt bovendien met de algemene opvatting van het Hof dat wanneer de Commissie
twijfels heeft over de verenigbaarheid van een steunmaatregel, er snel een formele onderzoeksprocedure
moet worden ingeleid.

2. Bestaande steun

480. Het Gerecht heeft zich gebogen over de kwestie van het onderscheiden van nieuwe steun van
bestaande (314). Deze zaak betrof een beschikking van de Commissie die al gedeeltelijk nietig was
verklaard door het eerdere arrest Alzetta Mauro van 15 juni 2000 (315). In de nieuwe zaak heeft het
Gerecht bevestigd dat een steunregeling op een markt die aanvankelijk niet openstond voor mededinging,
bij de liberalisering van die markt als een bestaande steunregeling moet worden aangemerkt, aangezien
zij ten tijde van de instelling ervan niet viel binnen de werkingssfeer van artikel 87, lid 1, van het Verdrag,
dat uitsluitend van toepassing is op sectoren die openstaan voor mededinging. Het Gerecht van eerste
aanleg verwierp het argument dat uitsluitend steunmaatregelen die na de volledige openstelling van de
markt voor mededinging zijn ingevoerd, kunnen worden aangemerkt als nieuwe steunmaatregelen. Het
bevestigde dat het op het gebied van staatssteun voor een mogelijk ongunstige beïnvloeding van het
handelsverkeer tussen de lidstaten reeds voldoende is dat de betrokken markt slechts gedeeltelijk
openstaat voor mededinging. Er moet op worden gewezen dat het Gerecht van eerste aanleg bevestigde
dat vóór liberalisering verleende steun bestaande steun is, maar dat het benadrukte tot deze conclusie te
zijn gekomen bij het ontbreken van nauwkeurige uitvoeringsbepalingen voor artikel 88 van het
Verdrag, die de kwalificatie van die steunmaatregelen als bestaande steun na de voor de liberalisering
voorgeschreven datum uitsloten. Artikel 1, onder b, punt v, van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de
Raad omvat tegelijkertijd echter de volgende uitdrukkelijke bepaling: „maatregelen die vanwege de
liberalisering van een activiteit door het Gemeenschapsrecht steun zijn geworden, worden na de voor
de liberalisering voorgeschreven datum niet als bestaande steun beschouwd”. Een situatie zoals in
zaak T-288/97 die zich echter voordoet nadat de verordening in werking is getreden, mag derhalve niet
meer op één lijn worden gesteld met bestaande steun.

481. Uit hoofde van artikel 88, lid 2, van het Verdrag mag de Commissie alleen een procedure inleiden
ten aanzien van nieuwe steun. Wanneer steun is aangemerkt als bestaande steun, moet de Commissie de
betrokken lidstaat eerst dienstige maatregelen voorstellen. Deze kwalificatie is niet alleen van
procedureel belang. In zaken waarin onrechtmatig nieuwe steun wordt verleend en deze steun vervolgens
wordt beschouwd als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, verlangt de Commissie
gewoonlijk de terugvordering van de steun op grond van artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999
van de Raad. In geval van bestaande steun kan er echter geen terugvordering worden verlangd.

482. Het Hof heeft de procedurele situatie bestudeerd waarin de Commissie een steunmaatregel heeft
aangemerkt als nieuwe steun en de procedure van artikel 88, lid 2, heeft ingeleid, terwijl deze maatregel
volgens de betrokken lidstaat moest worden aangemerkt als bestaande steun (316). Het Hof heeft

¥314∂ Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 april 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia tegen Commissie,
zaak T-288/97, Jurispr. blz. II-1169.

¥315∂ Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 juni 2000, Alzetta e.a. tegen Commissie, gevoegde zaken T-298/97 tot
T-23/98, Jurispr. blz. II-2319.

¥316∂ Arrest van het Hof van 9 oktober 2001, Italië tegen Commissie, zaak C-400/99, Jurispr. blz. I-7303.
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geoordeeld dat de keuze van de procedure door de Commissie, gekoppeld aan haar verzoek aan de
Italiaanse autoriteiten om opschorting van de betaling, impliceert dat de steunmaatregel, al is het maar
voorlopig, als nieuwe steun moet worden gekwalificeerd en rechtsgevolgen teweegbrengt. Het inleiden
van de formele onderzoeksprocedure impliceerde dat de Commissie niet van plan was de steun te
onderzoeken in het kader van het voortdurend onderzoek van de bestaande steunregelingen uit hoofde
van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag en dat vanuit haar standpunt de steun onrechtmatig ten uitvoer
wordt gebracht. Een dergelijke beschikking wijzigt de rechtssituatie van de betrokken maatregel en van
de begunstigden, aangezien zij in ieder geval ernstige twijfel doet rijzen over de wettigheid van deze
maatregel, die voor de lidstaat aanleiding moet zijn om de steunbetalingen op te schorten. Een dergelijke
beschikking zou tevens kunnen worden aangevoerd voor een nationale rechter die moet oordelen over de
gevolgen van de schending van artikel 88, lid 3, laatste zin, van het EG-Verdrag. Om deze redenen heeft
het Hof het beroep van de Italiaanse regering tot nietigverklaring van een beschikking tot inleiding van de
procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ontvankelijk verklaard.

3. Terugvordering van steun

483. Volgens het beginsel dat is vastgelegd in artikel 14 van de procedureverordening eist de
Commissie de terugvordering van alle verleende steun waarbij niet is voldaan aan de kennisgevingsver-
plichting en die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Uit hoofde van artikel 14 dient
terugvordering onverwijld en in overeenstemming met de nationaalrechtelijke procedures van de
betrokken lidstaat te geschieden, voorzover die procedures een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoer-
legging van de beschikking van de Commissie toelaten.

484. De Commissie heeft dit jaar in 20 zaken terugvordering gelast. Aan het eind van het jaar liepen er
nog 67 zaken. De Commissie volgt deze zaken op de voet, hetgeen waarborgt dat de lidstaten de in artikel
14 vastgelegde beginselen volledig naleven. Dit jaar heeft de verzuiming hiervan door de Duitse
autoriteiten in de zaak Lautex GmbH (317) de Commissie ertoe gebracht op 25 juli uit hoofde van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag een klacht in te dienen bij het Hof van Justitie wegens het niet voldoen aan
de terugvorderingseis.

4. Niet-uitvoering van een beschikking van de Commissie

485. Wanneer een lidstaat weigert een terugvorderingsbeschikking na te komen, is het een standaard-
praktijk van de Commissie geworden om beroep in te stellen bij het Hof van Justitie. In 2001 heeft het
Hof een arrest gegeven in twee beroepen wegens niet-nakoming van een beschikking van de Commissie.
De eerste zaak betrof de terugvordering van de steun die is verleend aan „Nouvelle Filiature Lainière de
Roubaix”. In november 1998 (318) heeft de Commissie de beschikking gegeven dat de aan deze
onderneming verleende steun onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt en door de Franse
autoriteiten moest worden teruggevorderd. Deze beschikking leidde tot twee beroepen bij het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen. In januari 1999 heeft de Franse regering beroep ingesteld tot
nietigverklaring van de beschikking (319). Aangezien beroepen tot nietigverklaring geen opschortende
werking hebben, hebben zij geen gevolgen voor de verplichting van een lidstaat om de terugvorderings-
beschikking uit te voeren. Daar er geen terugvordering plaatsvond, heeft de Commissie in juli 1999 (320)

¥317∂ Beschikking van de Commissie van 20.7.1999 (PB L 42 van 15.2.2000).
¥318∂ Beschikking 1999/378/EG van de Commissie van 4 november 1998 (PB L 145 van 10.6.1999, blz. 18).
¥319∂ Zaak C-17/99.
¥320∂ Zaak C-261/99.
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beroep ingesteld wegens het niet voldoen aan de terugvorderingseis in de vastgestelde periode. Het Hof
heeft op 22 maart het beroep tot nietigverklaring (321) verworpen en op dezelfde dag een arrest gegeven in
het beroep wegens het niet voldoen aan de terugvorderingseis (322). Het Hof heeft benadrukt dat volgens
vaste rechtspraak het enige argument dat een lidstaat kan aanvoeren voor het niet uitvoeren van een
dergelijke beschikking de volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering is. Als een lidstaat bij de uitvoering
van een steunbeschikking van de Commissie op onvoorziene en onvoorzienbare moeilijkheden stuit,
moet hij die problemen aan de Commissie voorleggen en daarbij passende wijzigingen van de betrokken
beschikking voorstellen. In een dergelijk geval moeten de Commissie en de betrokken lidstaat het in
artikel 10 van het EG-Verdrag tot uitdrukking gebrachte beginsel naleven en te goeder trouw
samenwerken om met volledige inachtneming van de Verdragsbepalingen, inzonderheid die betreffende
de steunmaatregelen, de moeilijkheden te overwinnen. Aangezien de Franse regering bij de Commissie
geen melding heeft gemaakt van dergelijke moeilijkheden heeft het Hof geoordeeld dat Frankrijk de
krachtens het Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. Op 3 juli 2001 heeft het Hof
deze beginselen herhaald in het arrest dat de Belgische autoriteiten niet de nodige maatregelen hebben
getroffen om de steun terug te vorderen die is toegekend in het kader van de Maribel bis/ter-regeling (323).

486. Als een lidstaat een arrest van het Hof niet nakomt, dan kan de Commissie op grond van artikel
228 verdere procedures inleiden tegen de betrokken lidstaten, die uiteindelijk kunnen resulteren in
dwangsommen. Op 18 juli 2001 heeft de Commissie — voor het eerst in een zaak betreffende de
terugvordering van staatssteun — besloten Italië een met redenen omkleed advies te sturen waarin de
punten zijn gepreciseerd waarop het land het arrest van het Hof in de zaak Commissie tegen Italië (324)
niet is nagekomen.

¥321∂ Arrest van het Hof van 22 maart 2001, Frankrijk tegen Commissie, zaak C-17/99, Jurispr. blz. I-2481.
¥322∂ Arrest van het Hof van 22 maart 2001, Commissie tegen Frankrijk, zaak C-261/99, Jurispr. blz. I-2537.
¥323∂ Arrest van het Hof van 3 juli 2001, Commissie tegen België, zaak C-378/98, Jurispr. blz. I-5107.
¥324∂ Zaak C-280/95, Commissie tegen Italië, Jurispr. 1998, blz. I-0259. Bij dat arrest was reeds bepaald dat Italië niet had voldaan

aan de terugvorderingseis in de beschikking van de Commissie van 9 juni 1993 inzake staatssteun (belastingkrediet ten
behoeve van het beroepsvervoer van goederen over de weg) (PB L 233 van 16.9.1993).
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Grafiek 6
Ontwikkeling van het aantal geregistreerde steunzaken tussen 1996 en 2001
(in andere sectoren dan de landbouw, de visserij, het vervoer en de steenkoolindustrie) 
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Grafiek 7
Ontwikkeling van het aantal beschikkingen dat door de Commissie
tussen 1996 en 2001 is gegeven (in andere sectoren dan de landbouw, 
de visserij, het vervoer en de steenkoolindustrie)
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Grafiek 8
Aantal beschikkingen per lidstaat (in andere sectoren dan de landbouw, de visserij, 
het vervoer en de steenkoolindustrie)
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IV — DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG

1. Algemene beginselen

487. De EG-mededingingsregels zijn in beginsel volledig van toepassing op ondernemingen waaraan
de staat de verlening van diensten van algemeen economisch belang heeft toevertrouwd. Uit hoofde van
artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag mag de toepassing van de regels van dit Verdrag, met name de
mededingingsregels, de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak echter
niet verhinderen. De ontwikkeling van het handelsverkeer mag niet worden beïnvloed in een mate die
strijdig is met het belang van de Gemeenschap. Krachtens het in artikel 86, lid 2, vastgelegde evenredig-
heidsbeginsel moet de toepassing van de EG-Verdragsregels dus zodanig worden beperkt dat de
betrokken onderneming nog wel de haar door de staat toevertrouwde bijzondere taak kan vervullen.

488. Het belangrijke karakter van de diensten van algemeen economisch belang is met name
onderstreept door de invoering bij het Verdrag van Amsterdam van artikel 16 van het EG-Verdrag, dat als
volgt luidt: „Onverminderd de artikelen 73, 86 en 87 en gezien de plaats die de diensten van algemeen
economisch belang in de gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij
vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang, dragen de Gemeenschap en de
lidstaten er, in het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van dit
Verdrag, zorg voor dat deze diensten functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in
staat stellen hun taken te vervullen.”

489. In haar twee mededelingen over de diensten van algemeen belang in Europa uit 1996 (325) en
2000 (326) heeft de Commissie een gedetailleerde uiteenzetting gegeven van haar standpunt in deze
kwestie. In deze mededelingen geeft de Commissie met name een toelichting op de criteria voor de
toepassing van de regels inzake mededinging en de interne markt van het Verdrag en toont zij aan de hand
van concrete voorbeelden aan dat een correcte toepassing van deze criteria volledig verenigbaar is met
een goede werking van de diensten van algemeen economisch belang.

2. Recente ontwikkelingen

2.1. Het verzoek van de Europese Raad van Nice

490. De Europese Raad van Nice van 7, 8 en 9 december 2000 heeft met tevredenheid kennis
genomen van de mededeling van de Commissie van 2000, maar heeft de Commissie tegelijkertijd
verzocht voor de Europese Raad van Laken op 14 en 15 december 2001 verslag uit te brengen over de
werking van de diensten van algemeen belang. De Europese Raad heeft de Commissie in het bijzonder
verzocht te zoeken naar manieren om bij de toepassing van de mededingingsregels op de diensten van
algemeen belang een grotere voorspelbaarheid en rechtszekerheid te waarborgen. Ook heeft de Europese
Raad een verklaring goedgekeurd van de Raad Interne Markt van 28 september 2000, waarin twee
specifieke punten worden benadrukt:

— enerzijds moet het verband tussen de methoden van de financiering van diensten van algemeen
economisch belang en de communautaire regels inzake staatssteun worden gepreciseerd;

¥325∂ PB C 281 van 26.9.1996.
¥326∂ COM(2000) 0580 def. van 20.9.2000, tevens gepubliceerd in PB C 17 van 19.1.2001, blz. 4. Zie ook het XXXe Verslag

over het mededingingsbeleid 2000 van de Commissie, kader 3 na punt I.C.2.7.
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— anderzijds moeten de diensten van algemeen economisch belang regelmatig worden geëvalueerd, in
het bijzonder de aspecten met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, toegankelijkheid,
veiligheid en prijzen.

2.2. Het verslag van de Commissie aan de Europese Raad van Laken

491. De Commissie heeft haar verslag op 17 oktober 2001 aangenomen (327). Hierin onderstreept zij
een groot belang te hechten aan de diensten van algemeen belang, als essentieel onderdeel van het
Europese maatschappijmodel, en benadrukt zij het feit dat de Gemeenschapswetgeving geenszins
onverenigbaar is met de verlening en de goede werking van doeltreffende diensten van algemeen belang.

492. Zo mogen de lidstaten overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving op het gebied van staatssteun
de ondernemingen die zijn belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang de
financiële steun verlenen die noodzakelijk is om de extra kosten te dekken van de hun toevertrouwde
bijzondere taak en deze ondernemingen in staat te stellen hun taak in economisch evenwichtige
omstandigheden te vervullen. De Gemeenschapswetgeving verbiedt echter dat het bedrag van de door de
staat verleende steun hoger is dan hetgeen noodzakelijk is om de openbaredienstverleningstaak te kunnen
vervullen en dat de steun door een met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang
belaste onderneming kan worden gebruikt voor kruissubsidiëring van activiteiten die onderworpen zijn
aan concurrentie.

493. Met het oog op een grotere voorspelbaarheid en rechtszekerheid op dit gebied zal de Commissie
een tweefasestrategie ontplooien:

— de Commissie is voornemens in een eerste fase in nauwe samenwerking met de lidstaten in het
jaar 2002 een communautair kader in het leven te roepen voor staatssteun ten behoeve van onderne-
mingen, waaraan de verlening van diensten van algemeen economisch belang is toevertrouwd. Door
middel van dit kader zullen de lidstaten en ondernemingen op de hoogte worden gehouden van de
voorwaarden waaraan steun van de overheid, die wordt verstrekt als compensatie voor de
verplichting tot uitvoering van openbare diensten, moet voldoen om door de Commissie te kunnen
worden goedgekeurd;

— in een tweede fase zal de Commissie de met de toepassing van dit kader opgedane ervaring
evalueren en — voorzover noodzakelijk — een verordening vaststellen waarin bepaalde steunmaat-
regelen ten behoeve van diensten van algemeen economisch belang zijn vrijgesteld van de
verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

494. De Commissie heeft bovendien twee maatregelen genomen, die de transparantie op het gebied
van diensten van algemeen economisch belang moeten vergroten:

— enerzijds zal de Commissie in de toekomst een hoofdstuk over diensten van algemeen belang
opnemen in haar jaarverslag over het mededingingsbeleid, waarin wordt uiteengezet hoe de regels
inzake mededinging bij deze diensten zijn toegepast;

— om de toegang tot de beschikbare informatie te verbeteren, zal de Commissie anderzijds in de
toekomst in haar staatssteunregister zaken opnemen met betrekking tot diensten van algemeen
belang.

¥327∂ COM(2001) 0598 van 17.10.2001.
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495. Er moet, tot slot, op worden gewezen dat het Hof van Justitie op 22 november 2001 een arrest
heeft gegeven in de zaak Ferring (328). Het Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat een compensatie voor
bepaalde ondernemingen die zijn belast met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang
geen staatssteun kan zijn in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag. Mocht het Hof van Justitie deze
jurisprudentie bevestigen, dan zou de Commissie uiteraard alle consequenties hier uit trekken.

496. In haar verslag aan de Europese Raad van Laken heeft de Commissie overigens haar standpunt
gepreciseerd ten aanzien van de criteria voor de selectie van de ondernemingen die zijn belast met het
beheer van diensten van algemeen economisch belang. Wanneer een lidstaat besluit de verlening van
deze diensten toe te vertrouwen aan derden, moet hij de geldende communautaire bepalingen
respecteren. Een contract waarbij een overheid het beheer van een dienst van algemeen economisch
belang toevertrouwt aan een derde en dat voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de
communautaire richtlijnen inzake overheidsopdrachten (329) is een „overheidsopdracht” in de zin van deze
richtlijnen en bij het plaatsen ervan moeten de bepalingen van deze richtlijnen worden nageleefd.

497. Bovendien moet overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie (330) de gunning van
opdrachten die niet onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen toch in overeenstemming zijn
met de desbetreffende regels en beginselen van het Verdrag, dat wil zeggen de regels inzake het vrij
verrichten van diensten, vrijheid van vestiging en de beginselen van transparantie, gelijke behandeling,
evenredigheid en wederzijdse erkenning.

498. De Commissie is van oordeel dat de toepassing van deze beginselen alleen maar gunstig kan zijn
voor zowel gebruikers als bedrijven. Zij zal overigens onderzoeken of aanvullende maatregelen nodig
zijn om deze regels nader te verduidelijken.

499. De Raad Interne Markt, Consumentenbescherming en Toerisme van 26 november 2001 heeft het
verslag van de Commissie goed ontvangen. De Raad dringt er bij de Commissie vooral op aan in de
nabije toekomst richtsnoeren op te stellen waarin met name wordt gepreciseerd onder welke
voorwaarden de compensaties voor de openbaredienstverlening niet onder de staatssteunregels vallen.
Ook verzoekt de Raad de Commissie, in het licht en op basis van de ervaring die is opgedaan met de
richtsnoeren, zo snel mogelijk en in nauwe samenwerking met de lidstaten een voorstel voor een
verordening op te stellen waarbij, rekening houdend met de sectorspecifieke kenmerken, bepaalde
steunregelingen op het gebied van diensten van algemeen economisch belang worden vrijgesteld van de
verplichting tot voorafgaande kennisgeving. Tot slot verzoekt de Raad de Commissie hem verslag uit te
brengen over de opstelling van een dergelijke verordening met het oog op de Europese Raad van
Kopenhagen.

500. De Europese Raad van 14 en 15 december 2001 „neemt met voldoening nota van de conclusies
van de Raad en van het gezamenlijk verslag van de Raad en de Commissie over de diensten van algemeen
belang, waarvan de werking en het effect op de mededinging op communautair niveau zullen worden
geëvalueerd. De Europese Raad moedigt de Commissie aan een kader vast te stellen voor de staatssteun
aan bedrijven die met het verlenen van diensten van algemeen belang belast zijn.”

501. De Commissie zal zich er in het jaar 2002 op toeleggen de doelstellingen te verwezenlijken die
zij in haar verslag aan de Europese Raad heeft genoemd, in het licht van de ontwikkeling van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

¥328∂ Zaak C-53/00.
¥329∂ Richtlijnen 92/50/EEG, 93/77/EEG, 93/36/EEG en 93/38/EEG.
¥330∂ Arrest van 7.12.2000. Zaak C-324/98, Telaustri. Jurispr. blz. I-10745.
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3. Antitrust (inclusief liberalisering)

502. Op antitrustgebied heeft de Commissie in het jaar 2001 diverse zaken en normatieve kwesties die
betrekking hadden op diensten van algemeen belang behandeld, aan de hand van de juridische en beleids-
beginselen die zijn vastgelegd in de mededeling van de Commissie over de diensten van algemeen belang
in Europa van 20 september 2000. De aangroei van de jurisprudentie en wetgeving heeft zo bijgedragen
tot een grotere voorspelbaarheid en rechtszekerheid op dit gebied.

503. De EG-mededingingsregels zijn niet van toepassing wanneer de betrokken activiteit geen
economisch karakter heeft en/of een beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten is
uitgesloten. Om deze reden heeft de Commissie in 2001 verschillende zaken beëindigd (331).

504. In andere zaken konden de EG-mededingingsregels volledig worden toegepast aangezien de
beëindiging van het concurrentiebeperkende gedrag van een onderneming die is belast met het beheer
van een dienst van algemeen economisch belang duidelijk geen belemmering vormde voor de vervulling
van de aan deze onderneming toevertrouwde bijzondere taken uit hoofde van artikel 86, lid 2 (332). Wat de
postsector betreft, blijkt uit een aantal beschikkingen van de Commissie (333) dat het misbruik van haar
machtspositie door een onderneming die door de staat is belast met het beheer van een dienst van
algemeen economisch belang gewoonlijk niet kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 86, lid
2. Van groot belang was de beschikking in de zaak Deutsche Post AG I (DPAG): de Commissie heeft
hierin geoordeeld dat een afwijking van artikel 86, lid 2, niet mogelijk was aangezien een beëindiging
van de getrouwheidskortingen die DPAG was overeengekomen met zijn samenwerkingspartners en een
stijging van DPAG’s prijs om in ieder geval de extra kosten van het verlenen van pakketdiensten voor
postorderbedrijven te dekken, DPAG niet zou verhinderen zijn wettelijke verplichting na te komen om
een dienst van algemeen economisch belang te verlenen („carrier of last resort”).

3.1. Ontwikkelingen bij het Hof

505. In zijn arrest van 17 mei (334) moest het Hof van Justitie beoordelen of een Italiaanse wet waarbij
een onderneming het uitsluitende recht kreeg om een universele postdienst te verlenen, verenigbaar was
met artikel 86, lid 1, juncto artikel 82, in zoverre iedere andere marktdeelnemer die een niet onder de
universele dienst vallende snelpostdienst verrichtte, daarbij werd verplicht een postrecht te betalen dat
overeenkomt met de frankeerkosten die normaal zijn verschuldigd aan de met de verlening van de
universele dienst belaste onderneming. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat voorzover de handel
tussen de lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, deze wetgeving strijdig is met artikel 86,
lid 1, juncto artikel 82, aangezien hierbij een situatie wordt gecreëerd waarin de betrokken onderneming
die het uitsluitende recht geniet noodzakelijkerwijs misbruik van haar machtspositie zal maken door een
vergoeding te ontvangen voor diensten die zij niet zelf heeft verricht. Het Hof van Justitie was echter ook
van mening dat deze beperking van de mededinging — die erin bestond dat marktdeelnemers die niet
actief zijn binnen de universele dienst moesten bijdragen tot de levensvatbaarheid van de universele-

¥331∂ Zoals zaak COMP/D-3/38213 Ryanair tegen ENAV en Italië, met als grondslag dat ENAV (de instantie voor de
luchtverkeerscontrole in Italië) geen economische activiteit ontplooide.

¥332∂ Evenzo kunnen in de SNELPD-beschikking van de Commissie van 23.10.2001 (La Poste (Frankrijk)/SNELPD,
COMP/C1/37133) artikel 86, lid 1, artikel 3, lid 1, onder g, artikel 10, lid 2, en de artikelen 81 en 82 volledig worden
toegepast op een lidstaat aangezien de beëindiging van de door deze lidstaat gecreëerde concurrentiebeperkende situatie
bij een onderneming die is belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang geen belemmering kan
vormen voor de vervulling van de aan deze onderneming toevertrouwde bijzondere taken.

¥333∂ Voor de zaken Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post/la Poste (België), zie sectie I.C.2.2.
¥334∂ Zaak C-340/99, TNT Traco, punten 51-63.
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dienstverlener — kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 86, lid 2 (335), als de financiële
bijdrage beperkt blijft tot het bedrag dat nodig is ter compensatie van eventuele verliezen die de
exploitatie van de universele postdienst voor de daarmee belaste onderneming meebrengt (336).

506. Wat de gezondheidszorg betreft, heeft het Hof van Justitie op 25 oktober (337) een prejudiciële
uitspraak gedaan omtrent de verenigbaarheid met artikel 86 juncto artikel 82 van een Duitse nationale
bepaling op grond waarvan de voor het verrichten van ambulancevervoersdiensten noodzakelijke
vergunning door de bevoegde instantie wordt geweigerd, wanneer het gebruik ervan de werking en de
rentabiliteit kan schaden van de eerstehulpdienst, waarvan het beheer voor bepaalde geografische
gebieden is opgedragen aan EHBO-organisaties die tegelijkertijd ambulancevervoersdiensten verlenen.
Het Hof van Justitie heeft om te beginnen geoordeeld dat EHBO-organisaties moeten worden aangemerkt
als ondernemingen in de zin van de mededingingsregels van het Verdrag aangezien het verlenen van
diensten voor vervoer van spoedgevallen en voor ziekenvervoer moet worden beschouwd als
economische activiteit. Vervolgens heeft het Hof eraan herinnerd dat het aan de nationale rechter is om na
te gaan, ten eerste, of de betrokken EHBO-organisaties daadwerkelijk een machtspositie op een
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt voor vervoer van spoedgevallen innemen en, ten
tweede, of de Duitse wetgeving de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt, dat wil zeggen of het
voldoende waarschijnlijk is dat deze wetgeving ondernemers die zijn gevestigd in andere lidstaten dan de
betrokken lidstaat daadwerkelijk belet om in laatstbedoelde lidstaat diensten voor ambulancevervoer te
verrichten of zelfs om zich aldaar te vestigen. Op basis van deze uitgangspunten heeft het Hof van Justitie
geoordeeld dat de Duitse wetgeving zou resulteren in de uitbreiding van de machtspositie van de EHBO-
organisaties tot de aangrenzende, doch aparte markt voor ziekenvervoer en dus een inbreuk is op
artikel 86, lid 1, juncto artikel 82 als hiervoor geen objectieve rechtvaardiging is. Tot slot heeft het Hof
echter geoordeeld dat de Duitse wetgeving betrekking heeft op een dienst van algemeen economisch
belang en kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 86, lid 2, indien aan alle voorwaarden van
deze bepaling is voldaan en voorzover deze wetgeving niet in de weg staat aan de afgifte van een
vergunning aan onafhankelijke ondernemers in gevallen waarin vaststaat dat de met het beheer van de
eerstehulpdienst belaste EHBO-organisaties kennelijk niet in staat zijn te voldoen aan de vraag naar
diensten voor vervoer van spoedgevallen en voor ziekenvervoer.

3.2. Liberalisering door middel van wettelijke maatregelen

507. In de conclusies van de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 werd de Commissie, de Raad
en de lidstaten verzocht, elk in overeenstemming met hun respectieve bevoegdheden, tegen eind 2000 een
strategie te ontplooien om de belemmeringen voor de diensten weg te nemen en de liberalisering te
versnellen op gebieden zoals gas, elektriciteit, postdiensten en vervoer. In 2001 is de Commissie dan ook
zowel de opening van de markten als de mededinging blijven bevorderen door wetgevingsvoorstellen in
te dienen en toezicht te houden op de uitvoering van de bestaande EU-wetgeving. Dit gold ook voor
gebieden waarop diensten van algemeen economisch belang worden verleend, waarbij rekening werd
gehouden met het evenredigheidsbeginsel en de specifieke kenmerken van elke behandelde sector.

¥335∂ De feiten waarop het arrest betrekking heeft, vonden plaats vóór de uiterste termijn voor de omzetting van Richtlijn
97/67/EG (te weten februari 1999). In artikel 9, lid 4, van deze richtlijn wordt verduidelijkt dat alleen ondernemingen die
actief zijn binnen de universele dienst kunnen worden verplicht een bijdrage te leveren aan het compensatiefonds voor de
universele dienst.

¥336∂ Het Hof was bovendien van mening dat wanneer de betrokken onderneming onder deze omstandigheden een niet onder
de universele dienst vallende dienst verleent, zij eveneens moest worden verplicht een financiële bijdrage te leveren aan
de universele dienst. Tot slot heeft het Hof bepaald dat de betrokken onderneming er tevens voor moest zorgen dat haar
niet onder de universele dienst vallende snelpostdienst niet werd gesubsidieerd door deze universele dienst, omdat anders
de eventuele verliezen van de universele dienst ten onrechte zouden worden vergroot.

¥337∂ Zaak C-475/99, Ambulanz Glöckner.
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508. In de energiesector heeft de Commissie een voorstel voor een nieuwe richtlijn (338) ingediend, dat
erop is gericht de markt voor elektriciteit en aardgas tussen 2003 en 2005 in drie fasen volledig te
liberaliseren. Het voorstel voor een richtlijn heeft tevens ten doel een hoog niveau van diensten van
algemeen economisch belang te waarborgen door de lidstaten ervoor te laten zorgen dat alle particuliere
afnemers het recht hebben tegen redelijke voorwaarden van elektriciteit te worden voorzien en dat
verschillende essentiële doelstellingen worden verwezenlijkt. Voorbeelden hiervan zijn de bescherming
van kwetsbare afnemers, basisrechten van de eindverbruiker (een minimumaantal voorwaarden voor
contracten, transparantie van informatie en de beschikbaarheid van transparante regelingen voor geschil-
lenbeslechting waaraan geen hoge kosten zijn verbonden) en voorzieningszekerheid.

509. In de postsector is de Commissie inspanningen blijven leveren om de weg vrij te maken voor een
verdere marktopening. In het nieuwe voorstel van de Commissie van 21 maart 2001 wordt onder meer
benadrukt dat de gedetailleerde normen voor de universele dienst per lidstaat worden vastgesteld. In het
door de Raad op 15 oktober 2001 vastgestelde gemeenschappelijk standpunt zijn diverse wijzigingen
aangebracht in de tekst. Voor de diensten van algemeen economisch belang zijn twee zaken van
essentiële betekenis: ten eerste, de doelstelling om de uitgaande grensoverschrijdende post te
liberaliseren, behalve in de lidstaten waarin deze onder de voorbehouden diensten moeten blijven vallen
met het oog op de waarborging van de universele dienstverlening en ten tweede, het verbod op kruissub-
sidiëring van universele diensten buiten het voorbehouden gebied met inkomsten uit diensten in het
voorbehouden gebied, tenzij dit strikt noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan specifieke
verplichtingen in het voor mededinging opengestelde segment ten aanzien van de universele dienst.

510. In de telecommunicatiesector heeft de Raad op 6 december een politiek akkoord bereikt over een
reeks richtlijnen (het „telecompakket”), die het huidige communautaire regelgevingskader voor telecom-
municatie zal vervangen. De grootste vooruitgang ten opzichte van het huidige kader is dat het in
technologisch opzicht neutraal is en de carrier-diensten loskoppelt van de aflevering van inhoud. Bij dit
pakket wordt het onderscheid tussen de regulering van telecommunicatienetwerken en die van de radio-
en televisienetwerken opgeheven. Bovendien introduceert het mededingingsrechtelijke definities van de
markten en marktdeelnemers met een machtspositie, met als doel de toepassing van sectorale wetgeving.
Om een coherente naleving van deze beginselen te waarborgen, heeft de Commissie het recht gekregen
grondig onderzoek te doen wanneer een nationale interpretatie niet strookt met de Gemeenschaps-
wetgeving.

511. De activiteiten van de Commissie spitsten zich toe op het houden van toezicht op de uitvoering
van de bestaande liberaliseringsrichtlijnen en het voortzetten van de onderzoeken betreffende
ontbundeling van het aansluitnetwerk, de sector van de huurlijnen en roaming. Met zijn arrest van
6 december 2001 in zaak C-146/00 Commissie tegen Frankrijk heeft het Hof van Justitie een aantal
kwesties opgehelderd dat betrekking heeft op de financiering van de universele dienst en de berekening
van de nettokosten van deze dienst uit hoofde van de telecommunicatierichtlijnen. Het Hof heeft de
Commissie volledig in het gelijk gesteld: volgens het Hof worden in het Franse stelsel voor de
financiering van de universele dienst de in de richtlijnen vastgelegde beginselen van evenredigheid, niet-
discriminatie en transparantie niet gerespecteerd en is Frankrijk bovendien zijn verplichtingen om de
tarieven weer in evenwicht te brengen niet nagekomen.

¥338∂ COM(2001) 0125 def. van 13.3.2001. Zie voor nadere bijzonderheden punt 88.
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V — INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

A — Uitbreiding

1. Toetredingsvoorbereiding en -onderhandelingen

512. In 2001 heeft de Europese Unie de toetredingsonderhandelingen op het gebied van de
mededinging voortgezet. In maart 2001 zijn de onderhandelingen met Bulgarije over de mededinging
formeel geopend. De toetredingsonderhandelingen met Turkije zijn weliswaar nog niet begonnen, maar
de voorbereiding van de analytische beoordeling van de verenigbaarheid van de Turkse mededin-
gingsregels met het communautaire acquis vordert goed.

513. Bij de beoordeling of de kandidaat-landen de noodzakelijke voorbereidingen hebben getroffen
waardoor de Commissie de lidstaten zou kunnen voorstellen de onderhandelingen over de mededinging
voorlopig te sluiten, is de Commissie met name nagegaan of de kandidaat-landen een bevredigend niveau
hebben bereikt met betrekking tot i) hun wetgevende kader voor antitrustzaken en staatssteun; ii) hun
administratieve capaciteit op het gebied van de mededinging en iii) een geloofwaardige toepassing van
het communautaire acquis op het gebied van de mededinging. De methodologie voor de beoordeling van
deze criteria wordt in detail besproken in het verslag van de Commissie over de voortgang van de
toetredingsonderhandelingen met betrekking tot het hoofdstuk over de mededinging, dat in januari 2001
is overgelegd aan de werkgroep Uitbreiding van de Raad. Dit in januari 2001 ingediende voortgangs-
verslag omvatte tevens de stand van zaken van de onderhandelingen met Cyprus, de Tsjechische
Republiek, Estland, Hongarije, Polen en Slovenië. In juli 2001 heeft de Commissie een bijgewerkte
versie van het voortgangsverslag overgelegd aan de werkgroep Uitbreiding van de Raad: hierin werd
tevens de stand van zaken met betrekking tot Bulgarije, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en
Slowakije gegeven. De werkgroep Uitbreiding heeft beide verslagen verwelkomd.

514. Wat de timing van de uitbreidingsonderhandelingen betreft, heeft de Europese Raad van
Göteborg van 15 en 16 juni 2001 een bevestiging gegeven van de „route” die was voorgesteld in het
document van de Commissie van 8 november 2000 over de uitbreidingsstrategie. Volgens dit document
dient de EU prioritair gemeenschappelijke standpunten te bepalen, met name over verzoeken om
overgangsmaatregelen, in de tweede helft van 2001, voor een aantal hoofdstukken, met inbegrip van dat
over het mededingingsbeleid. Overeenkomstig deze „route” heeft de Commissie eind oktober 2001
herziene voorstellen voor gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot het hoofdstuk over de
mededinging ingediend bij de Raad. De voorstellen voor gemeenschappelijke standpunten hadden
betrekking op alle twaalf kandidaat-landen waarmee werd onderhandeld over het hoofdstuk over de
mededinging. De doelstelling was de Raad in staat te stellen na te gaan of de omstandigheden dusdanig
waren dat het hoofdstuk over de mededinging voorlopig kon worden gesloten.

515. Op aanbeveling van de Commissie heeft de Raad in november 2001 besloten de onderhan-
delingen met Estland, Letland, Litouwen en Slovenië over de mededinging voorlopig te sluiten. Wat de
overige kandidaat-landen betreft, heeft de Raad het voorstel van de Commissie tot voorzetting van de
onderhandelingen over de mededinging goedgekeurd. Tijdens de Europese Raad van Laken in
december 2001 is opnieuw bevestigd dat de Europese Unie vastbesloten is de toetredingsonderhan-
delingen met de kandidaat-landen die er klaar voor zijn tegen eind 2002 tot een goed einde te brengen,
zodat deze landen in 2004 als lidstaat kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees
Parlement. De Europese Raad van Laken was het bovendien eens „met het verslag van de Commissie
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waarin deze oordeelt dat, als het huidige tempo van de onderhandelingen en de hervormingen in de
kandidaat-lidstaten wordt aangehouden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen,
Slovenië, Slowakije en Tsjechië klaar kunnen zijn”.

2. Voortgang in overeenstemming met de mededingingsregels

516. De Europese Commissie brengt periodiek verslag uit over de voortgang die elk van de kandidaat-
landen in de richting van toetreding heeft gerealiseerd. In de vierde periodieke verslagen van de tien
landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE), Cyprus, Malta en Turkije, die door de Europese
Commissie in november 2001 werden goedgekeurd, wordt de vooruitgang beoordeeld die werd geboekt
sinds de vorige verslagen die de Europese Commissie in 2000 heeft overgelegd.

517. De resultaten op het gebied van antitrust en fusies zijn over het algemeen bevredigend, zowel op
wetgevend gebied als betreffende het scheppen van de noodzakelijke administratieve capaciteit. De
belangrijkste uitdaging voor de antitrustautoriteiten in de kandidaat-landen bleef de noodzaak om
prioriteit te geven aan de handhaving van de regels inzake de concurrentieverstorende gedragingen die de
goede werking van de markten het meest verstoren, zoals kartels, acquisities die leiden tot een monopolie
en uitsluitingspraktijken door ondernemingen met een machtspositie. Een nog geloofwaardiger
toepassing van het communautaire acquis op het gebied van antitrust in de kandidaat-landen moet in het
algemeen tevens een strenger sanctiebeleid omvatten.

518. Vergeleken met het gebied van antitrust is de invoering van controle op staatssteun in de
kandidaat-landen over het algemeen veel trager verlopen; zij riep meer controverses op en bleek politiek
gevoelig te liggen. De toetredingsonderhandelingen hebben echter bijgedragen tot een snellere invoering
van de wettelijke en procedurele kaders voor de discipline op het gebied van staatssteun.

519. Tegen 2001 hadden alle kandidaat-landen waarmee werd onderhandeld nationale toezicht-
houdende autoriteiten op het gebied van staatssteun opgericht. Turkije heeft ermee ingestemd dit uiterlijk
op 1 januari 2003 te zullen doen. De Commissie heeft benadrukt dat deze autoriteiten daadwerkelijk de
door gelijk welke steunverlenende autoriteiten verstrekte nieuwe en bestaande staatssteun moeten
controleren. Alle nieuwe steunmaatregelen zouden voorafgaand bij de toezichthoudende autoriteiten
moeten worden aangemeld. Deze instanties moeten de bevoegdheid hebben om alle informatie in te
winnen die nodig is om de door gelijk welke steunverlenende autoriteiten verstrekte staatssteun te
onderzoeken. Bovendien moeten zij de bevoegdheid hebben om een onafhankelijk standpunt uit te
brengen wat de verenigbaarheid betreft van alle nieuwe steunmaatregelen met de Europaovereen-
komsten, alvorens die steun wordt toegekend. Niet alle toezichthoudende autoriteiten lijken evenwel
momenteel op een systematische basis over alle nieuwe steunmaatregelen informatie te ontvangen die
hen in staat zou stellen hun taak volwaardig uit te oefenen.

520. Om de nodige doorzichtigheid te waarborgen, hebben de meeste kandidaat-landen omvangrijke
inventarissen opgesteld van de bestaande steun, die permanent worden geactualiseerd. Daarnaast is de
Commissie blijven samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten van de kandidaat-landen om
ervoor te zorgen dat hun jaarlijkse verslagen inzake staatssteun in overeenkomst zijn met de methode van
het door de Commissie opgestelde overzicht van de staatssteun.

521. De Commissie is verschillende kandidaat-landen blijven wijzen op de noodzaak om ruim vóór de
toetreding hun fiscalesteunstelsels, die vaak worden gebruikt om buitenlandse investeringen aan te
trekken, en hun staatssteunmaatregelen in de zogenaamde speciale economische gebieden in overeen-
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stemming te brengen met het communautaire acquis. Ook heeft zij gewezen op de noodzaak van
transparantie en de strikte toepassing van het acquis in herstructureringsgevallen.

3. Uitvoeringsbepalingen in het kader van de Europaovereenkomsten 
en het besluit inzake de douane-unie

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

523. In de voorgaande jaren zijn er reeds uitvoeringsvoorschriften voor de mededingingsbepalingen
die van toepassing zijn op ondernemingen vastgesteld voor de Tsjechische Republiek (339), Polen (340), de
Slowaakse Republiek (341), Hongarije (342), Bulgarije (343), Roemenië (344), Estland (345), Litouwen (346) en
Slovenië (347). Wat Letland betreft, heeft de Associatieraad in 2001 eveneens de uitvoeringsvoorschriften
vastgesteld voor de mededingingsbepalingen die van toepassing zijn op ondernemingen (348). De
formulering van de uitvoeringsbepalingen is in hoofdzaak dezelfde voor alle geassocieerde landen. Deze
bepalingen bevatten voornamelijk procedureregels, dit wil zeggen regels betreffende de bevoegdheid om
zaken te behandelen, procedures voor de kennisgeving van zaken aan de andere partij, overleg, interna-
tionale courtoisie en de uitwisseling van informatie. Met betrekking tot bepaalde grondwettelijke
problemen inzake de toepassing van de uitvoeringsbepalingen in Hongarije is er vooruitgang geboekt bij
de pogingen om de overblijvende moeilijkheden uit de weg te ruimen. De Commissie heeft bij de Raad
een voorstel ingediend voor gewijzigde uitvoeringsbepalingen voor Hongarije. Na het eens te zijn
geworden over een tekst kan de Associatieraad EU-Turkije eveneens zijn goedkeuring verlenen aan de
uitvoeringsbepalingen zoals vastgelegd in het besluit inzake de douane-unie uit 1995, die zowel betrekking
hebben op de regels voor ondernemingen als op de controle op staatssteun.

524. Wat de vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake staatssteun betreft, is er in 2001 grote
vooruitgang geboekt. In de Tsjechische Republiek zijn de uitvoeringsbepalingen inzake staatssteun van
kracht sinds 1998 (349). In 2001 heeft de Associatieraad eveneens uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor
Litouwen (350), Letland (351), Roemenië (352), Slovenië (353), Polen (354), Bulgarije (355) en Slowakije (356). De

¥339∂ Besluit 1/96 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 30.1.1996 (PB L 31 van 9.2.1996).
¥340∂ Besluit 1/96 van de Associatieraad EU-Polen van 16.7.1996 (PB L 208 van 17.8.1996).
¥341∂ Besluit 1/96 van de Associatieraad EU-Slowakije van 15.8.1996 (PB L 295 van 20.11.1996).
¥342∂ Besluit 2/96 van de Associatieraad EU-Hongarije van 6.11.1996 (PB L 295 van 20.11.1996).
¥343∂ Besluit 2/97 van de Associatieraad EU-Bulgarije van 7.10.1997 (PB L 15 van 21.1.1998).
¥344∂ Besluit 1/99 van de Associatieraad EU-Roemenië van 16.3.1999 (PB L 96 van 10.4.1999).
¥345∂ Besluit 1/99 van de Associatieraad EU-Estland van 28.4.1999 (PB L 144 van 9.6.1999).
¥346∂ Besluit 4/99 van de Associatieraad EU-Litouwen van 26.5.1999 (PB L 156 van 23.6.1999).
¥347∂ Besluit 4/2000 van de Associatieraad EU-Slovenië van 21.12.2000 (PB L 130 van 12.5.2001).
¥348∂ Besluit 5/2001 van de Associatieraad EU-Letland van 25.4.2001 (PB L 183 van 6.7.2001).
¥349∂ Besluit 1/98 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 24.6.1998 (PB L 195 van 11.7.1998).
¥350∂ Besluit 2/2001 van de Associatieraad EU-Litouwen van 22.2.2001 (PB L 98 van 7.4.2001).
¥351∂ Besluit 4/2001 van de Associatieraad EU-Letland van 20.3.2001 (PB L 163 van 20.6.2001).
¥352∂ Besluit 4/2001 van de Associatieraad EU-Roemenië van 10.4.2001 (PB L 138 van 22.5.2001).
¥353∂ Besluit 2/2001 van de Associatieraad EU-Slovenië van 3.5.2001 (PB L 163 van 20.6.2001).
¥354∂ Besluit 3/2001 van de Associatieraad EU-Polen van 23.5.2001 (PB L 215 van 9.8.2001).
¥355∂ Besluit 2/2001 van de Associatieraad EU-Bulgarije van 23.5.2001 (PB L 216 van 10.8.2001).
¥356∂ Besluit 6/2001 van de Associatieraad EU-Slowakije van 22.11.2001 (nog niet gepubliceerd).
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uitvoeringsbepalingen vormen een tweepijlersysteem voor de controle op staatssteun. Aan de zijde van
de Gemeenschap beoordeelt de Europese Commissie de verenigbaarheid van de door de EU-lidstaten
toegekende staatssteun op basis van de communautaire staatssteunregels. Aan de zijde van het
geassocieerde land moet de nationale toezichthoudende autoriteit de bestaande en nieuwe door het land
toegekende overheidssteun controleren en evalueren op basis van dezelfde criteria als die welke
voortvloeien uit de toepassing van de communautaire staatssteunregels. De uitvoeringsbepalingen
bevatten procedures voor overleg en probleemoplossing, regels betreffende de doorzichtigheid (de
geassocieerde landen dienen een overzicht van hun steunprogramma’s en individuele gevallen van
steunverlening op te stellen en dit vervolgens regelmatig bij te werken) en regels betreffende de
onderlinge uitwisseling van informatie. Na voorbereidende werkzaamheden in de Raad waren begin
2002 ontwerp-uitvoeringsbepalingen inzake staatssteun klaar voor goedkeuring door de Associatieraad
EU-Estland.

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

525. In de Europaovereenkomsten is bepaald dat de overheidssteun die verleend wordt door de
geassocieerde landen wordt beoordeeld rekening houdend met het feit dat zij gedurende een vijfjarige
periode worden beschouwd als gebieden van de Gemeenschap zoals omschreven in artikel 87, lid 3,
onder a, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. In 2000 hebben de associa-
tieraden besloten deze status voor een nieuwe periode van vijf jaar te verlengen voor Bulgarije (357),
Roemenië (358), Litouwen (359) en Estland (360). In 2001 hebben de respectievelijke Associatieraden met de
Tsjechische Republiek (361), Letland (362), Polen (363), Slowakije (364) en Slovenië (365) vergelijkbare besluiten
genomen.

526. Bij het besluit van de Associatieraad tot uitbreiding van de status van artikel 87, lid 3, onder a,
wordt hier over het algemeen aan toegevoegd dat het geassocieerde land cijfers met betrekking tot het
BBP per inwoner op het passende statistische niveau moet overleggen. De toezichthoudende autoriteit
inzake staatssteun van het geassocieerde land en de Europese Commissie zullen deze cijfers vervolgens
gebruiken om gezamenlijk de regionale steunkaart voor het geassocieerde land op te stellen op basis van
de communautaire richtsnoeren betreffende regionale steun. Bij de regionale steunkaart is vastgesteld of
de regio’s in aanmerking komen voor regionale steun en welke de maximale steunintensiteiten zijn in elk
van deze regio’s. Op voorstel van de geassocieerde landen zal de Commissie bij de Raad voorstellen voor
regionale steunkaarten indienen, die moeten worden goedgekeurd door de respectievelijke Associa-
tieraden met de Tsjechische Republiek, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië.

¥357∂ Besluit 1/2000 van de Associatieraad EU-Bulgarije van 28.2.2000 (PB L 144 van 17.6.2000).
¥358∂ Besluit 2/2000 van de Associatieraad EU-Roemenië van 17.7.2000 (PB L 230 van 12.9.2000).
¥359∂ Besluit 2/2000 van de Associatieraad EU-Litouwen van 24.7.2000 (PB L 199 van 5.10.2000).
¥360∂ Besluit 3/2000 van de Associatieraad EU-Estland van 1.12.2000 (PB L 21 van 23.1.2001).
¥361∂ Besluit 3/2001 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 8.3.2001 (PB L 100 van 11.4.2001).
¥362∂ Besluit 3/2001 van de Associatieraad EU-Letland van 20.3.2001 (PB L 156 van 13.6.2001).
¥363∂ Besluit 2/2001 van de Associatieraad EU-Polen van 7.5.2001 (PB L 215 van 9.8.2001).
¥364∂ Besluit 3/2001 van de Associatieraad EU-Slowakije van 18.5.2001 (PB L 217 van 11.8.2001).
¥365∂ Besluit 4/2001 van de Associatieraad EU-Slovenië van 25.7.2001 (nog niet gepubliceerd).
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5. Technische bijstand aan de kandidaat-landen

527. Gezien deze resterende tekortkomingen blijft technische bijstand op het gebied van mededinging
een essentieel instrument om de kandidaat-landen op de toetreding voor te bereiden. In het kader van de
Phare-programma’s worden specifieke acties uitgevoerd. Uit hoofde van de overeenkomst inzake institu-
tionele versterking („twinning”) verstrekken deskundigen uit de lidstaten van de Europese Unie nu ook
langetermijnadvies aan de autoriteiten die zijn belast met mededinging en staatssteun in de LMOE. In
maart 2001 zijn er bovendien gezamenlijke opleidingscursussen georganiseerd voor ambtenaren van de
mededingingsinstanties van de kandidaat-landen. Deze cursussen spitsen zich toe op de uitleg van het
nieuwe mededingingsacquis aan de kandidaat-landen en op de toepassing en handhaving van de
mededingingsregels.

528. De Europese Commissie heeft een proactief beleid gevoerd om haar contacten met de mededin-
gingsautoriteiten van de kandidaat-landen verder te intensiveren. De zevende jaarlijkse mededingingscon-
ferentie tussen de mededingingsautoriteiten van de kandidaat-landen en de Europese Commissie vond op
17, 18 en 19 juni 2001 plaats in Ljubljana, Slovenië. De delegaties bestonden uit hoge ambtenaren van de
respectieve mededingings- en staatssteunautoriteiten, waaronder ook commissaris Monti. De jaarlijkse
conferentie fungeert als een platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen. Tijdens de
conferentie worden ook beroepsmatig nieuwe contacten gelegd en de bestaande contacten versterkt
tussen ambtenaren die voor het mededingingsbeleid verantwoordelijk zijn. De conferentie van dit jaar
was gericht op de beoordeling van de toepassingspraktijken in de kandidaat-landen en de noodzaak van
een daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de antitrust- en staatssteunregels.

6. Westelijke Balkan

529. De Europese Raad van Santa Maria da Feira heeft in juni 2000 erkend dat de westelijke
Balkanlanden potentiële kandidaten voor het EU-lidmaatschap zijn. De Unie heeft zich ertoe verbonden
het stabilisatie- en associatieproces voor deze regio te ondersteunen, in het bijzonder door middel van
technische bijstand. In 2001 heeft de Commissie een dialoog op gang gebracht met de recentelijk
opgerichte mededingingsautoriteiten in de westelijke Balkanlanden, dit met het oog op de
werkzaamheden die moeten worden verricht uit hoofde van de mededingingsbepalingen van de
stabilisatie- en associatieovereenkomsten die momenteel met deze landen worden gesloten (366). De
Commissie heeft daarnaast actief deelgenomen aan het in juli 2001 te Ljubljana gelanceerde Regional
Flagship Initiative (het regionale vlaggenschipinitiatief) van de OESO betreffende het mededin-
gingsbeleid voor de westelijke Balkanlanden.

¥366∂ In 2001 zijn er twee stabilisatie- en associatieovereenkomsten ondertekend. Op 9 april 2001 is te Luxemburg de
stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië anderzijds getekend. Op 29 oktober 2001 is te Luxemburg de
stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek
Kroatië anderzijds ondertekend.
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B — Bilaterale samenwerking

1. Verenigde Staten

530. De Commissie stelt ieder jaar een gedetailleerd verslag aan de Raad en het Europees Parlement
op over haar samenwerkingsactiviteiten met de Verenigde Staten krachtens de samenwerkingsover-
eenkomst van 1991 (367) en de Overeenkomst inzake positieve internationale courtoisie van 1998 (368). Het
laatste verslag bestrijkt de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 (369). Het verslag van
2001 zal in de loop van 2002 worden gepubliceerd.

531. In 2001 heeft de Commissie in een steeds groter aantal zaken haar nauwe samenwerking met de
Antitrust Division van het ministerie van Justitie (Department of Justice, DoJ) en de Federal Trade
Commission (FTC) van de Verenigde Staten voortgezet. De trend in de richting van de globalisering van
markten ging dit jaar in een versneld tempo door, zoals duidelijk wordt geïllustreerd door het
recordaantal en de omvang van de transnationale fusies: in het jaar 2001 werd een beduidende stijging
genoteerd van het aantal transacties dat zowel bij de Commissie als bij de antitrustinstellingen van de
Verenigde Staten werd aangemeld. Een groot aantal activiteiten op alle antitrustgebieden is tegelijkertijd
door de Commissie en de instellingen van de VS onderzocht. De besprekingen tussen de Europese en
Amerikaanse diensten hebben de neiging zich toe te spitsen op kwesties zoals de omschrijving van de
markten, de vermoedelijke invloed op de mededinging van een transactie op de betrokken markten en de
waarde van de voorgestelde oplossingen.

532. Onderzoeken waarbij sprake was van nauwe trans-Atlantische samenwerking werden onder meer
ingesteld in de concentratiezaken GE/Honeywell, Metso/Svedala en CVC/Lenzing (370). De Commissie
werkte tevens nauw samen met haar pendanten in de Verenigde Staten voor een aantal onderzoeken in
zaken die geen concentratie vormden, bijvoorbeeld de respectieve onderzoeken van de Commissie en de
FTC inzake de oprichting van de gezamenlijke „business to business” -onderneming Covisint tussen de
producenten van reserveonderdelen voor auto’s. De zaakgerelateerde samenwerking tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten wordt nader besproken in het hoofdstuk over de concentratiecontrole in dit
verslag en in het zevende verslag aan de Raad en het Europees Parlement voor 2001, dat in de loop
van 2002 zal worden gepubliceerd.

533. In de loop van 2001 hebben talrijke bilaterale contacten plaatsgevonden tussen de Commissie en
de betrokken Amerikaanse autoriteiten. In maart heeft commissaris Monti een bezoek gebracht aan
Washington en hij heeft die gelegenheid benut om onder meer belangrijke leden van de Amerikaanse
regering te ontmoeten. Op 24 september heeft commissaris Mario Monti in Washington voor de jaarlijkse
bilaterale bijeenkomst van de EU en de VS twee nieuwe kopstukken van de VS en de antitrustinstellingen
ontmoet, Assistant Attorney General Charles James van het ministerie van Justitie (DoJ) en Timothy
Muris, de voorzitter van de Federal Trade Commission (FTC) van de Verenigde Staten. Deze ontmoeting
viel samen met de tiende verjaardag van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS betreffende
het mededingingsbeleid. Voorts werden in de loop van het jaar bijeenkomsten gehouden tussen de
Commissie en andere instellingen van de VS, waaronder het Amerikaanse Department of Transportation

¥367∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de
toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95 van 27.4.1995, zoals gewijzigd in PB L 131 van 15.6.1995).

¥368∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de
toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun mededingingswetgeving
(PB L 173 van 18.6.1998).

¥369∂ COM(2002) 45 van 29.1.2002.
¥370∂ GE/Honeywell: zie punt 326 en kader 9; Metso/Svedala: zie de punten 307 en 316; CVC/Lenzing: zie punt 256.
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(het ministerie van Vervoer), die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben voor het beheer van
concurrentiebeleidskwesties in hun respectieve sectoren.

534. Tijdens de bijeenkomst van 24 september zijn de taken van de gezamenlijke EU/VS-werkgroep
Fusiecontrole geheroriënteerd. De werkzaamheden zullen worden voortgezet en geïntensiveerd. De
onderwerpen moeten nader worden gedefinieerd en zullen een afspiegeling zijn van een aantal kwesties
die voortvloeien uit actuele, in recente zaken opgeworpen vragen op het gebied van fusiebeoordeling.

2. Canada

535. De bilaterale samenwerking met Canada is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst op het
gebied van de mededinging tussen de Europese Gemeenschappen en de Canadese regering, die in juni
1999 van kracht werd (371). De Commissie brengt ieder jaar een gedetailleerd verslag uit aan de Raad en
het Europees Parlement over haar samenwerkingsactiviteiten met Canada. Het laatste verslag had
betrekking op de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 (372). Het verslag voor 2001 zal
in de loop van 2002 worden gepubliceerd.

536. Een toenemend aantal zaken wordt door de mededingingsautoriteiten aan beide zijden
onderzocht. De contacten tussen de Commissie en haar Canadese tegenhanger, het Canadian
Competition Bureau (de Canadese mededingingsautoriteit), waren veelvuldig en vruchtbaar. De
besprekingen hadden zowel betrekking op zaakgerelateerde kwesties als op meer algemene beleids-
kwesties. Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst heeft er in februari 2001 in Brussel en in
september 2001 in Ottawa een bilaterale bijeenkomst plaatsgevonden, waaraan werd deelgenomen door
de hoofden van de respectievelijke mededingingsautoriteiten.

3. Overige OESO-landen

537. In de loop van 2001 heeft de Commissie samengewerkt met de mededingingsautoriteiten van
verschillende andere OESO-landen, met name met Australië, Nieuw-Zeeland en Korea. Deze contacten
betroffen zowel zaakgerelateerde als meer algemene kwesties inzake het mededingingsbeleid. Ook is de
Commissie inspanningen blijven leveren om een bilateralesamenwerkingsovereenkomst te sluiten met
Japan.

538. In de loop van het jaar zette de Commissie tevens haar nauwe samenwerking voort met de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, bij de toepassing van de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte.

4. Landen van de Middellandse Zee

539. De Euro-mediterrane associatieovereenkomsten die werden gesloten tussen de EU en
Marokko (373), Tunesië (374) en Israël (375) zijn van kracht. Marokko, Tunesië en Israël hebben een

¥371∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van Canada betreffende de toepassing van hun
mededingingsrecht (PB L 175 van 10.7.1999).

¥372∂ COM(2000) 0045 van 29.1.2002.
¥373∂ PB L 70 van 18.3.2000, artikelen 36-41.
¥374∂ PB L 97 van 30.3.1997, artikelen 36-41.
¥375∂ PB L 147 van 21.6.2000, artikelen 36-38.
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mededingingswet, hetgeen de onderhandelingen over een samenwerkingsregeling met de Commissie in
het kader van de bij artikel 36 van deze drie overeenkomsten vastgestelde verplichtingen vergemakkelijkt.
Wat de andere Euro-mediterrane overeenkomsten betreft, is die met Jordanië (376) nog niet van kracht: het
Jordaanse parlement heeft het mededingingswetsontwerp van de regering verworpen. De overeenkomst
met Egypte (377) is in 2000 ondertekend; de Egyptische autoriteiten buigen zich momenteel over een
mededingingswetsontwerp. De definitieve nieuwe onderhandelingen over de interim-overeenkomst met de
Palestijnse Autoriteit (378) hebben nog niet plaatsgevonden. De Commissie heeft deze situatie gevolgd in
het kader van haar streven naar een horizontale samenwerking van de mediterrane partners op het gebied
van het mededingingsbeleid.

540. Met Algerije, Libanon en Syrië hebben onderhandelingsbijeenkomsten plaatsgevonden met het
oog op de heractivering van het Middellandse-Zeebeleid. In alle overeenkomsten die zijn voorgenomen,
maken de mededingingsbepalingen het mogelijk het bestaande of toekomstige mededingingsbeleid van
deze landen meer af te stemmen op het Gemeenschapsbeleid. De Commissie biedt de nieuwe partners de
mogelijkheid de technische en institutionele samenwerking te versterken. Algerije heeft reeds een
mededingingswet en een mededingingsautoriteit. Libanon en Syrië zijn echter nog niet zo ver.

5. Latijns-Amerika

541. Het mechanisme voor samenwerking (379) tussen de mededingingsautoriteiten, dat is opgenomen
in de van kracht zijnde overeenkomst tussen de Europese Unie en Mexico (380), maakte de uitwisseling
van informatie en overleg over bepaalde activiteiten mogelijk en het omvat een bepaling over de
technische samenwerking.

542. De Europese Unie, Mercosur en Chili hebben vier onderhandelingsbijeenkomsten belegd
betreffende de liberalisering van het handelsverkeer. De doelstelling is samenwerkingsmechanismen in te
stellen tussen de mededingingsautoriteiten van de verdragsluitende partijen, waarbij de toepassing van de
mededingingsregels rechtszekerheid en een transparante behandeling van de ondernemingen op de
respectievelijke markten zal waarborgen. Het regelgevingskader op mededingingsgebied in de Mercosur-
landen heeft zich goed ontwikkeld. Argentinië heeft zijn regelgevend en institutioneel systeem
gecompleteerd met de oprichting van het secretariaat en moet nu werk maken van de oprichting van het
mededingingstribunaal. Uruguay heeft de dienst voor de mededinging opgestart, die verantwoordelijk is
voor de verordeningen tot uitvoering van de mededingingsartikelen van de wet. Paraguay beschikt
momenteel over een bijzonder compleet mededingingswetsontwerp. Brazilië buigt zich momenteel over
een nieuw wetsvoorstel tot integratie van zijn mededingingsdiensten. Tijdens deze ontwikkelingen heeft
de Commissie regelmatig informatie ontvangen over het mededingingsbeleid van de Mercosur-landen.

543. Wat de Andes-gemeenschap betreft, is het financieel protocol van het project voor technische
samenwerking op mededingingsgebied ondertekend door de Commissie en het secretariaat-generaal van
de CAN (Communauté Andine des Nations, de Andes-gemeenschap). EuropeAid is belast met de hierop
volgende procedure voor de keuze van de consultant die het programma zal beheren.

¥376∂ COM(97) 0554 def., artikelen 53-58.
¥377∂ COM(2001) 0184 def., artikelen 35-39.
¥378∂ PB L 187 van 16.7.1997, artikelen 33 en 34.
¥379∂ PB L 245 van 29.9.2000 en PB L 157 van 30.6.2000.
¥380∂ PB L 276 van 28.10.2000.
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544. In de loop van het jaar werden informatieactiviteiten over het communautaire beleid voortgezet,
rechtstreeks en via het „Boletín Latinoamericano de Competencia”.

6. De Russische Federatie en Oekraïne

545. Een reeks topontmoetingen heeft de samenwerking met de Russische Federatie op mededin-
gingsgebied dit jaar een sterke impuls gegeven. Tijdens deze ontmoetingen is het hele scala van mededin-
gingskwesties van gemeenschappelijk belang besproken, van onder andere zaakgerelateerde
samenwerking bij specifieke antitrustonderzoeken en de uitwisseling van ervaringen met het liberalise-
ringsbeleid tot een gedachtewisseling over de vooruitzichten op een beleid voor de controle op
staatssteun binnen de Russische Federatie.

546. Er is bovendien een groot aantal werkbijeenkomsten belegd teneinde de in de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst vastgelegde werkzaamheden te doen vorderen. Er is een workshop
georganiseerd, die een beter begrip van het Europese beleid voor staatssteun aan de staalsector moet
bewerkstelligen.

547. Wat de Oekraïne betreft, heeft de Commissie een korte studiereis georganiseerd om de leden van
het Oekraïense Mededingingscomité een beter inzicht te geven in de EG-regels en praktijken op
mededingingsgebied.

C — Multilaterale samenwerking

548. In 2001 hebben er twee belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden met betrekking tot
initiatieven van de Commissie in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization,
WTO) en het nieuwe International Competition Network (ICN).

1. WTO: handels- en mededingingsbeleid

1.1. Mededinging binnen de Doha-ontwikkelingsagenda

549. Na een lang voorbereidingsproces vond van 9 tot en met 14 november te Doha (Qatar) de vierde
ministeriële WTO-bijeenkomst plaats. De in Doha door de WTO-leden aangenomen verklaring (381) heeft
onder andere betrekking op de „wisselwerking tussen het handels- en het mededingingsbeleid”. Uit de
relevante passages van de verklaring (paragraaf 23-25) (382) blijkt dat alle WTO-leden, zonder
uitzondering, voor het eerst erkennen dat er op dit moment een multilateraal kader nodig is, wil het
mededingingsbeleid een grotere bijdrage kunnen leveren aan de internationale handel en ontwikkeling. In
Doha was er sprake van een consensus dat de WTO-leden na onderhandelingen een multilaterale
handels- en mededingingsovereenkomst zullen sluiten. Ook is er afgesproken dat de formele onderhande-
lingsfase direct na de vijfde ministeriële WTO-bijeenkomst in 2003 in Mexico zal ingaan en dat het
resultaat van de onderhandelingen over mededinging een wezenlijk onderdeel zal vormen van het
algemene onderhandelingsresultaat (paragraaf 47). De onderhandelingsmodaliteiten zullen worden
vastgesteld tijdens de vijfde ministeriële bijeenkomst.

¥381∂ Deze wordt ook wel de „Doha-ontwikkelingsagenda” genoemd vanwege de centrale positie die de
„ontwikkelingsdimensie” in de toekomstige WTO-werkzaamheden zal innemen.

¥382∂ On line beschikbaar op de WTO-website: www.wto.org.
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550. In overeenstemming met haar „ontwikkelingsaspiraties” wordt in de verklaring tevens de nadruk
gelegd op de noodzaak van grotere inspanningen om technische bijstand te leveren met het oog op de
opbouw en de vergroting van de capaciteit van de ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen
op dit gebied. Het is duidelijk dat deze landen dringend alle bijstand van de geïndustrialiseerde landen
nodig hebben voor het verbeteren van hun capaciteit om de gevolgen van nauwere multilaterale
samenwerking op dit gebied voor hun ontwikkelingsbeleid en ontwikkelingsdoelstellingen, en voor hun
menselijke en institutionele ontwikkeling te evalueren. De Commissie zal langs de geschikte regionale en
bilaterale kanalen met alle relevante intergouvernementele organisaties, inclusief de Unctad,
samenwerken teneinde een gecoördineerde, versterkte en in financieel opzicht toereikende bijstand te
verstrekken om aan deze behoeften te kunnen voldoen.

551. Tot slot staat in de verklaring dat de preonderhandelingsfase tot aan de vijfde ministeriële
bijeenkomst moet worden gebruikt om met onze partners van het proces van Genève de elementen vast
te stellen die dit toekomstige multilaterale kader zullen bepalen en die naar alle waarschijnlijkheid
onder een onderhandelingsmandaat zullen vallen. De verklaring omvat een indicatieve lijst van
dergelijke essentiële kwesties, met de elementen die de EU herhaaldelijk heeft aangemerkt als de pijlers
van het beoogde multilaterale mededingingskader: bepaalde hoofdbeginselen op handels- en mededin-
gingsgebied, waaronder transparantie, non-discriminatie en eerlijke procedures; de toezegging volstrekt
verboden kartels te zullen bestrijden; de modaliteiten voor vrijwillige samenwerking tussen antitrustau-
toriteiten en steun voor de geleidelijke versterking van de mededingingsautoriteiten in de ontwikke-
lingslanden door de opbouw van de capaciteit.

1.2. Een eerste evaluatie van de verklaring van Doha

552. Het resultaat van de gedachtewisseling over handel en mededinging in Doha en de formulering
van de relevante passages in de ministeriële verklaring zijn voor de Commissie om de volgende redenen
uiterst bevredigend.

— Ten eerste erkennen de WTO-leden die het in Doha overeengekomen pakket hebben onderschreven
(inclusief een aantal landen dat sceptisch staat tegenover de rol van de WTO op mededingingsgebied,
zoals bepaalde ontwikkelingslanden, met name India, en Hongkong) voor het eerst dat onderhande-
lingen over en de sluiting van een multilaterale handels- en mededingingsovereenkomst in het kader
van de WTO zowel in hun voordeel als in dat van het multilaterale handelssysteem kan zijn. Tot voor
kort was zelfs het beginsel van een dergelijke overeenkomst controversieel. De erkenning van het
belang van de totstandbrenging van een dergelijk kader en de relevantie ervan voor de internationale
handel en ontwikkeling zal bijdragen tot de invoering van en een effectiever toepassing van binnen-
landse mededingingsregels en dit kader zal de consumenten wereldwijd grote voordelen bieden.

— Ten tweede is er — ook al moet tijdens de vijfde ministeriële WTO-bijeenkomst in 2003 nog een
besluit worden genomen over de modaliteiten van de formele en eindfase van de onderhandelingen
over deze multilaterale overeenkomst — nu sprake van een unanieme en duidelijke verbintenis om
deze onderhandelingen op een vastgestelde datum te openen, zodat de nieuwe „handels- en mededin-
gingsregels” een wezenlijk onderdeel zullen vormen van de „gezamenlijke aanpak” als resultaat van
het onderhandelingsproces dat in Doha in gang is gezet en dat uiterlijk 1 januari 2005 moet worden
afgerond. Wat de EU en de andere voorstanders van onderhandelingen over dergelijke regels in het
kader van de WTO betreft, is er nu een cruciale fase ingegaan, die wordt gekenmerkt door onze vastbe-
radenheid om met onze partners uit de ontwikkelings- en geïndustrialiseerde landen overeenstemming
te bereiken over de elementen die de WTO-leden in deze multilaterale overeenkomst moeten opnemen
en om met hen een nauwkeurige en veelomvatttende ontwerp-onderhandelingsagenda op te stellen, die
in 2003 tijdens de vijfde ministeriële WTO-bijeenkomst moet worden aangenomen.
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— Ten derde zijn onze voorstellen met betrekking tot de essentiële elementen van de toekomstige
multilaterale handels- en mededingingsovereenkomst algemeen aanvaard. De EU was de eerste om
concrete, substantiële voorstellen in te dienen en dus neemt zij bijzondere nota van het feit dat de
verklaring van Doha zich precies toespitst op de elementen die wij in onze voorstellen hebben
onderstreept en zij merkt deze elementen aan als de punten die de WTO-leden het eerst moeten
verduidelijken.

— Daar de werkgroep in Genève nu het accent zal verleggen naar concrete preonderhandelingen over
deze elementen, biedt de verklaring tot slot ruimte voor gerichter technische bijstand en capaci-
teitsopbouw, waardoor ontluikende en zich ontwikkelende economieën de betekenis — ook voor
zichzelf — van deze onderwerpen beter kunnen inschatten en meer op waarde kunnen schatten. In
dit proces zullen de Unctad en andere internationale organisaties en regionale en bilaterale overeen-
komsten zeker een bijdrage leveren en een belangrijke rol spelen om iedereen zover te krijgen dat de
formele onderhandelingen na de volgende ministeriële bijeenkomst kunnen worden geopend.

Kader 12: Handel en mededinging; van het rapport-Van Miert tot Doha

In 1996 is begonnen met de inspanningen om het mededingingshoofdstuk op te nemen in het
WTO-werkprogramma: op basis van het rapport-Van Miert (1) heeft de Commissie toen aan de
Raad voorgesteld (2) dat de Wereldhandelsorganisatie een werkgroep opricht, die wordt belast met
de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van een internationaal stelsel van
mededingingsregels. Dit initiatief heeft de goedkeuring van de Raad en de steun van verschillende
andere WTO-leden gekregen en op 11 december 1996 is er tijdens de ministeriële WTO-
conferentie van Singapore het besluit genomen „tot oprichting van een werkgroep belast met het
bestuderen van de met het handelsverkeer en het concurrentiebeleid samenhangende problemen,
daaronder begrepen de concurrentiebeperkende praktijken, teneinde alle gebieden te identificeren
die voor onderzoek binnen de WTO in aanmerking zouden moeten komen”.

De Commissie heeft toentertijd aangevoerd dat de gedachtewisselingen zich moesten toespitsen op
de toezegging van alle WTO-leden om zich van een actieve nationale concurrentiestructuur te
voorzien, op de identificatie en vaststelling van gemeenschappelijke concurrentiebeginselen op
internationaal niveau (meest schadelijke praktijken), op de uitwerking van een instrument voor de
samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten en op de aanpassing van de WTO-
geschillenregeling aan de concurrentiematerie (3).

Sinds de tweede ministeriële WTO-conferentie van Singapore en de hierop volgende oprichting te
Genève van de WTO-werkgroep voor handel en mededinging heeft de Commissie altijd haar
uiterste best gedaan om haar WTO-handelspartners te overtuigen van de voordelen van een
multilaterale mededingingsovereenkomst. De gedachtewisselingen in Genève waren bijzonder
nuttig: het standpunt van de Commissie en het belang van de ontwikkelingslanden bij een
dergelijke overeenkomst zijn verduidelijkt.

(1) Het rapport van een door Karel Van Miert voorgezeten groep van onafhankelijke deskundigen getiteld
„Mededingingsbeleid in de nieuwe handelsorde: de versterking van internationale samenwerking en regels”.

(2) Mededeling van de Commissie van 18 juni 1996, COM(96) 284 def.
(3) XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid 1996, punten 235-236.
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2. OESO

553. De belangrijkste gebeurtenissen van de bijeenkomst in mei waren de rondetafelgesprekken over
door de mededingingsautoriteiten voor hun ambtenaren georganiseerde opleidingsprogramma’s en over
de doorzichtigheid van de prijzen. Wat dat laatste betreft, heeft de Commissie gewezen op de voordelen
van door de regering opgelegde maatregelen voor een grotere doorzichtigheid van de prijzen (bv. op
bepaalde openbarevoorzieningenmarkten en in de automobielsector), teneinde marktintegratie, meer
mededinging en een betere markttoegang tot stand te brengen. Tevens wees zij op de concurrentie-
beperkende effecten van vrijwillige particuliere afspraken over doorzichtigheid van de prijzen of
soortgelijke praktijken van leveranciers. Andere delegaties hebben verschillende punten aangeroerd,
waarbij zij zich hebben geconcentreerd op de voors en tegens van doorzichtigheid van de prijzen voor de
consument. De gedachtewisselingen leidden tot de conclusie dat de consument weliswaar in bepaalde
gevallen profiteert van de doorzichtigheid van de prijzen, maar dat deze ook grote concurrentiebe-
perkende gevolgen kan hebben, afhankelijk van de structuur van de markt en de wijze waarop de
doorzichtigheid van de prijzen wordt bereikt (bv. de mate waarin de uitgewisselde informatie is
samengevoegd, het tijdsbestek van de informatie-uitwisseling en de frequentie van de uitwisselingen).

554. De Commissie heeft deelgenomen aan en bijgedragen tot de eerste OESO-conferentie over het
mededingingsbeleid in de landen van Zuidoost-Europa, die in juni te Ljubljana heeft plaatsgevonden,
kort na de zevende jaarlijkse conferentie met de kandidaat-landen.

555. De OESO heeft tijdens de oktobervergadering van haar Committee on Competition Law and
Policy (CLP) het eerste internationaal mededingingsforum georganiseerd, waaraan vertegenwoordigers
van meer dan 50 landen hebben deelgenomen. Ook commissaris Monti was hierbij aanwezig. In zijn
openingstoespraak heeft hij de mededingingsautoriteiten van de hele wereld opgeroepen hun
samenwerking te versterken en bestuursmechanismen in het leven te roepen op het gebied van het
internationale mededingingsbeleid. De tijdens het forum besproken thema’s waren de rol van het
mededingingsbeleid bij economische hervormingen, de samenwerkingsinstrumenten, ongeoorloofde
kartels en de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende fusies. Tijdens de vergadering van
het CLP heeft de Commissie tevens deelgenomen aan het rondetafelgesprek over de reglementering van
de prijzen voor de toegang tot netwerkvoorzieningen, met name op telecommunicatiegebied, maar ook
op het gebied van gas en elektriciteit, en aan het rondetafelgesprek over andere onderzoekingsmethoden
dan de clementieregelingen (in het bijzonder verrassingsinvallen).

3. Unctad

556. De Commissie heeft deelgenomen aan de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel
en Ontwikkeling (United Nations Conference on Trade and Development, Unctad) van 2 tot en met
4  juli over de internationale samenwerking tussen mededingingsautoriteiten. Bij deze gelegenheid
heeft commissaris Monti concrete technischebijstandsprogramma’s voor de ontwikkelingslanden
aangekondigd: een technischebijstandsproject op concurrentiegebied voor de Comesa (Common
Market for Eastern and Southern Africa, de gemeenschappelijke markt voor oostelijk en zuidelijk
Afrika), een seminarproject voor de met mededinging belaste ambtenaren in de ontwikkelingslanden
en een gezamenlijk studieproject met de Unctad over het belang van een mededingingsbeleid voor de
arme landen. De heer Monti heeft het belang van de mededinging voor de ontwikkelingslanden
benadrukt en heeft aangedrongen op inspanningen om de internationale samenwerking te bevorderen.
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4. International Competition Network

557. De International Bar Association (IBA) heeft van 2 tot en met 4 februari een bijeenkomst
gehouden in Ditchley Park in het Verenigd Koninkrijk, waaraan een groot aantal mededingingsauto-
riteiten en praktijkmensen heeft deelgenomen teneinde van gedachten te wisselen over de aanbeveling
van het Amerikaanse ICPAC (383) om een International Competition Network (ICN) in het leven te
roepen. Na de bijeenkomst in Ditchley Park is er een stuurgroep gevormd, die belast was met de
supervisie op de lancering van dit project. Deze groep — waarbinnen de Commissie een actieve rol heeft
gespeeld — is in mei te Berlijn voor het eerst bijeengekomen en heeft vervolgens in de marge van de
vergadering van het CLP van de OESO in oktober te Parijs vergaderd.

558. Als gevolg van de bovenvermelde gedachtewisselingen en praktijken werd op donderdag
25 oktober in New York, Verenigde Staten, de oprichting van het International Competition Network
publiek aangekondigd. Voor het eerst ontplooiden zo vele mededingingsautoriteiten een autonoom
initiatief dat hen in staat moet stellen ervaringen te delen en standpunten uit te wisselen in mededingings-
kwesties die het gevolg zijn van een steeds groeiende globalisering van de wereldeconomie. Het ICN
wordt een projectgeoriënteerd, op consensus gebaseerd informeel netwerk van antitrustautoriteiten uit
zowel geïndustrialiseerde als ontwikkelingslanden, dat zich zal bezighouden met de handhaving van de
antitrustregels en beleidskwesties van gemeenschappelijk belang, en voorstellen zal opstellen voor
convergentie op het gebied van procedures en teksten via een resultaatgerichte agenda en structuur. Het
zal de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken op antitrustgebied aanmoedigen, de mededingings-
verdedigende functie van de antitrustautoriteiten ondersteunen en de internationale samenwerking
trachten te vergemakkelijken. Het netwerk zal zijn inspanningen toespitsen op internationale antitrust-
kwesties die — zij het moeizaam — kunnen worden opgelost. Het zal zich aanvankelijk buigen over twee
belangrijke punten op antitrustgebied: het fusiecontroleproces binnen een context van meerdere
jurisdicties en de rol van verdediger van de mededinging die de antitrustautoriteiten kunnen spelen. Deze
agenda zal later worden uitgebreid met kwesties die van groot belang zijn voor de economieën die een
overgangs- en/of ontwikkelingsproces doormaken.

559. Iedere nationale of regionale mededingingsautoriteit die belast is met de handhaving van de
antitrustregels kan zich bij het ICN aansluiten. Dit netwerk zal tevens actief advies inwinnen bij en
bijdragen vergaren van de particuliere sector en diverse niet-gouvernementele organisaties en zal nauw
samenwerken met de volgende soorten instanties: internationale organisaties, zoals de OESO, WTO en
Unctad, bedrijfsleven en consumentenorganisaties, beroepsbeoefenaars op antitrust- en/of economisch
gebied en leden van de academische gemeenschap. Het ICN zal met name streven naar bijdragen van
deze niet-gouvernementele adviseurs, die weliswaar niet zijn aangesloten bij het netwerk, maar steun
zullen verlenen door projecten te selecteren. Ook kan het ICN bepaalde niet-gouvernementele adviseurs
verzoeken deel te nemen aan werkgroepen voor bepaalde projecten en documenten op te stellen of deel te
nemen aan hoorzittingen in verband met ICN-projecten.

560. Wat zijn organisatie betreft, heeft het ICN een virtuele structuur: het heeft geen permanent
secretariaat, is flexibel georganiseerd rond zijn projecten en wordt geleid door een stuurgroep die de
projecten vaststelt en de door het ICN in zijn geheel goed te keuren werkplannen opstelt. De autoriteit die
de jaarlijkse conferentie organiseert, draagt een jaar lang de logistieke en secretariaatskosten van deze
organisatie. Het ICN vergadert eenmaal per jaar. Bij deze gelegenheid stellen de hoofden van de antitrust-
autoriteiten nieuwe projecten vast en buigen zij zich over de vooruitgang van en de aanbevelingen voor
de lopende projecten. De conferenties zullen een gestructureerde dialoog bieden doordat zij zich

¥383∂ International Competition Policy Advisory Committee.
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toespitsen op een beperkt aantal projecten dat het ICN ruim van tevoren heeft geselecteerd met het oog
op een zinvolle deelname van alle leden. De eerste officiële conferentie van het ICN wordt in
oktober 2002 georganiseerd door de Italiaanse antitrustautoriteit. Vervolgens worden er jaarlijkse
conferenties belegd in de volgende landen: Mexico (2003), Korea (2004), Duitsland (2005) en Zuid-
Afrika (2006).
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VI — VOORUITZICHTEN VOOR 2002

1. Antitrust

1.1. Wet- en regelgevende activiteiten

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

561. Na het debat van de Raad Industriezaken op 5 december 2001 heeft het Belgische voorzitterschap
geconcludeerd dat de nieuwe verordening met het oog op de tenuitvoerlegging van de artikelen 81 en 82
van het EG-Verdrag in 2002 moet worden aangenomen, opdat de volledige toepasbaarheid ervan vóór de
aanstaande uitbreiding van de Europese Unie kan worden gegarandeerd. De werkzaamheden met
betrekking tot het voorstel van de Commissie voor een nieuwe verordening zullen dan ook in de Raad
onder het Spaanse en zo nodig het Deense voorzitterschap worden voortgezet. Gelijktijdig met de
gedachtewisselingen over het voorstel voor een verordening in de werkgroep van de Raad en overeen-
komstig de verzoeken van het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité zal de
Commissie in 2002 eerste ontwerpen overleggen van verschillende mededelingen ter verduidelijking van
een aantal van de belangrijkste begrippen in de nieuwe verordening.

Herziening van de groepsvrijstellingsverordening voor overeenkomsten inzake technologieoverdracht

562. Na gedachtewisselingen over het verslag (zie de punten 17 e.v.) met het bedrijfsleven, de
consumentenorganisaties en andere betrokkenen in de eerste helft van 2002 zal de Commissie nieuwe
mededingingsregels voorstellen voor de toepassing van artikel 81 op licentieovereenkomsten.

De „richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de berekening 
van aanzienlijke marktmacht” en de „aanbeveling van de Commissie inzake relevante markten 
voor elektronische communicatiediensten en -netwerken” — Goedkeuring van een geconsolideerde 
richtlijn van de Commissie inzake mededinging op de elektronische communicatiemarkten

563. Na de goedkeuring, begin 2002, van de voorgestelde richtlijnen inzake het nieuwe regelge-
vingskader voor elektronische communicatiediensten en -netwerken, zal de Commissie in overeen-
stemming met artikel 15 van de kaderrichtlijn haar „Richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening
van aanzienlijke marktmacht” en een „aanbeveling inzake relevante markten” uitbrengen. Deze twee
teksten zouden een toereikende leidraad moeten zijn voor de nationale regelgevende instanties om de
nieuwe mededingingsrechtelijke begrippen van het nieuwe regelgevingskader toe te passen.

564. Ook zal de Commissie een geconsolideerde richtlijn inzake mededinging op de elektronische
communicatiemarkten goedkeuren ter vervanging van Richtlijn 90/388/EEG en alle successieve
richtlijnen tot wijziging hiervan.

Voorstel voor het stelsel voor motorvoertuigendistributie

565. De Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 1475/95 inzake motorvoertuigendistributie loopt op
30 september 2002 af. De Commissie zal begin 2002 een voorstel aannemen voor het stelsel voor
motorvoertuigendistributie, op basis van het evaluatieverslag van november 2000 en de hoorzitting van
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14 en 15 februari 2001 met alle betrokken partijen, de vier door de Commissie gelaste studies (384) en alle
overige relevante informatie en studies waarover zij beschikt.

566. Het aangenomen voorstel zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad, opdat alle betrokken
partijen in de gelegenheid worden gesteld opmerkingen te maken. Nadat de schriftelijke en mondelinge
opmerkingen van alle betrokken partijen en het Adviescomité zijn ontvangen en nadat de overige
instellingen zijn geïnformeerd, zal het voorstel worden voltooid en ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de Commissie. De Commissie zou het toekomstige stelsel in de zomer van 2002 moeten goedkeuren,
dat wil zeggen voordat de huidige groepsvrijstelling eind september 2002 afloopt.

1.2. Handhavingsactiviteiten

567. Na de publicatie voor raadpleging in juli 2001 van een ontwerp-mededeling betreffende de
clementieregeling ter vervanging van de in 1996 aangenomen „mededeling van de Commissie
betreffende het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende mededingingsre-
gelingen”, heeft de Commissie de ontvangen opmerkingen nauwkeurig bestudeerd en is zij voornemens
in 2002 een bijgewerkte en herziene mededeling aan te nemen.

568. Toegang tot het dossier is een van de voornaamste procedurele garanties ter bescherming van het
recht van de verdediger. Teneinde rekening te houden met de ervaringen die tot dusverre werden
opgedaan met de mededeling van de Commissie inzake de interne procedureregels voor de behandeling
van verzoeken om toegang tot een dossier — alsook met het oog op de aanpassing van deze mededeling
aan de recente jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg — is in 2001 werk gemaakt van een
herziening van de mededeling. De Commissie zal de herziene mededeling naar verwachting in het
tweede semester van 2002 aannemen.

2. Concentraties

569. Om ervoor te zorgen dat het Europese systeem voor de controle op concentraties bestand is tegen
de toekomstige uitdagingen, in het bijzonder de aanstaande uitbreiding van de Europese Unie, heeft de
Commissie op 11 december 2001 het groenboek betreffende de herziening van de concentratiever-
ordening goedgekeurd. Dit groenboek voorziet in een raadplegingsperiode waarbinnen alle betrokkenen
opmerkingen kunnen maken over de aangekaarte jurisdictionele, materiële en procedurele kwesties.
Deze raadplegingsperiode eindigt eind maart 2002, waarna de Commissie voornemens is een gewijzigde
concentratieverordening voor te stellen. Dit voorstel wordt in de tweede helft van 2002 verwacht.

570. Het bevoegdheidsgebied van de Commissie wordt tevens beïnvloed doordat het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (het EGKS-Verdrag) op 23 juli 2002
afloopt. Na die datum zullen concentraties hetzij onder het EG-Verdrag vallen — en in het bijzonder
onder Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad — hetzij, als zij de drempels van de concentratiever-
ordening niet halen, onder de relevante nationale wetgeving. Hiermee wordt een eind gemaakt aan de
exclusieve bevoegdheid van de Commissie met betrekking tot concentraties in de kolen- en staalin-
dustrie. Nadat het EGKS-Verdrag vervallen zal zijn, zal een concentratie niet langer onder twee
verschillende verdragen kunnen vallen, zoals het geval was in vier (385) van de elf zaken die in 2001 uit

¥384∂ 2000: Price differentials between Member States en Link between sales and after-sales services;
2001: Impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution on all parties concerned en Customer
Preferences for Existing and Potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution.

¥385∂ COMP/ECSC.1359 – Balli/Klockner, 1.10.2001 en COMP/M.2481, 31.9.2001; COMP/ECSC.1356 – BHP/Billiton,
14.6.2001 en COMP/M.2413, 14.6.2001; COMP/ECSC.1352 – Endesa/CDF/SNET, 18.4.2001 en COMP/M.2281,
17.4.2001; COMP/ECSC.1351 – Usinor/Arbed/Aceralia, 23.11.2001 en COMP/M.2382, 19.7.2001.
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hoofde van het EGKS-Verdrag zijn behandeld. Samen met de in het kader van de herziening van de
concentratieverordening overwogen wijzigingen zou dit ertoe moeten bijdragen dat het Europese
concentratiecontrolesysteem zo effectief en efficiënt mogelijk functioneert en dat concentraties in de
kolen- en staalsector op het juiste niveau worden behandeld.

571. Ten slotte wordt de samenwerking met de concentratiecontrole-instanties van de VS geïnten-
siveerd met het oog op een grotere convergentie van de procedures en de analyse ten gronde bij de
toepassing van de concentratiecontrolewetgeving op het groeiende aantal zaken dat zowel onder de EU-
als de VS-jurisdictie valt. De EU/VS-werkgroep Concentraties en haar vijf recentelijk gecreëerde
gespecialiseerde subgroepen, opgericht door de betrokken instanties (de Europese Commissie, de
Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en het Amerikaanse ministerie van Justitie (Department
of Justice, DoJ), zal dan ook één van de prioriteiten voor 2002 blijven.

3. Staatssteun

572. Wat de staatssteun betreft, zal de Commissie haar inspanningen voor de herziening van de
staatssteunregels en -procedures voortzetten en intensiveren, opdat eenvoudige zaken snel en eenvoudig
worden behandeld en de middelen dus kunnen worden gereserveerd voor de zaken die vanuit mededin-
gingsperspectief de grootste potentiële risico’s vormen. Ook in deze zaken is het echter de bedoeling dat
er transparante en voorspelbare procedures en regels worden gevolgd. Deze inspanningen houden echter
geen versoepeling in van het — door alle lidstaten erkende — traditionele standpunt van de Commissie
dat de totale staatssteun als percentage van het BNP te omvangrijk blijft, dat er een eind moet worden
gemaakt aan de meest concurrentiebeperkende vormen van individuele steun en dat de steunmaatregelen
moeten worden geheroriënteerd in de richting van horizontale maatregelen ter verwezenlijking van de
bredere economische doelstellingen van de Gemeenschap, zoals de cohesiedoelstellingen. De Commissie
zal zich dus blijven inspannen voor een snelle en daadwerkelijke terugbetaling van onrechtmatige steun
en het effectieve toezicht op de uitvoering van beschikkingen door de lidstaten. Met het oog op een
verdere vergroting van de transparantie zullen daarnaast het staatssteunregister en -scorebord geleidelijk
verder worden ontwikkeld.

573. Wat de ontwikkeling van het beleid op het gebied van horizontale steun en de cohesie betreft, zou
de Commissie normaliter de herziening van de richtsnoeren voor steun voor onderzoek en ontwikkeling,
een nieuw regelgevingskader voor werkgelegenheidssteun en de herziening van het multisectorale kader
voor grote regionale investeringsprojecten moeten voltooien. In overeenstemming met de in haar verslag
aan de Europese Raad van Laken aangegane verbintenissen zal de Commissie bovendien de hoogste
prioriteit geven aan de verduidelijking van de toepassing van de staatssteunregels op diensten van
algemeen economisch belang, in het licht van de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Hof (386).

4. Internationale activiteiten

574. In internationaal verband zal de Commissie haar tweeledig beleid voortzetten ter verbetering van
de bilaterale samenwerking met haar externe tegenhangers, terwijl zij tegelijkertijd zal blijven zoeken
naar mogelijkheden voor meer multilaterale samenwerking. Wat het eerste betreft, zal de Commissie in
het kader van de huidige bilaterale overeenkomsten blijven samenwerken met de Verenigde Staten en
Canada. Er zal naar verwachting een vergelijkbare overeenkomst worden gesloten met Japan. Ook zal er
een impuls worden gegeven aan de samenwerking op mededingingsgebied met alle mediterrane landen,

¥386∂ COM(2001) 598 def. van 17.10.2001.
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aangezien de Commissie prioriteit heeft gegeven aan deze regio. Het steeds groter wordende belang van
de Aziatische landen voor het mondiale mededingingsbeleid vereist ook in deze regio meer
samenwerking en technische bijstand (in het bijzonder met betrekking tot China, Korea en India). De
Commissie zal bovendien moeten zoeken naar passende samenwerkingsvormen voor de belangrijkste
landen waarmee zij reeds een associatieovereenkomst heeft gesloten of dit binnenkort zal doen, zoals
Rusland, Oekraïne, Mexico, de Mercosur-landen en Chili.

575. Wat de multilaterale initiatieven betreft, zal de Commissie een actieve bijdrage blijven leveren
aan alle internationale fora waar het mededingingsbeleid op de agenda staat, in het bijzonder in het kader
van de OESO, de WTO en de Unctad. Bovendien levert de Commissie momenteel een bijdrage aan een
nieuw „governance-concept” door deel te nemen aan het International Competition Network (ICN), dat
zich toespitst op een betere samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten in de hele wereld met het
oog op een grotere convergentie van het mededingingsbeleid.

576. Binnen het in juni 2001 tijdens de Europese Raad van Göteborg vastgestelde tijdschema voor de
toetreding zullen de toetredingsonderhandelingen met sommige kandidaat-landen worden afgerond en
zullen die met andere worden voortgezet. Er zal sprake zijn van een versterkt toezichtproces voor de
kandidaat-landen waarmee de toetredingsonderhandelingen op mededingingsgebied zijn gesloten. In de
lijn van de reeds geboekte vooruitgang zullen de betrekkingen met Turkije op het gebied van de
mededinging zich blijven ontwikkelen.

577. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van technische bijstand aan
kandidaat-landen en ontwikkelingslanden.
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BIJLAGE — IN HET VERSLAG ONDERZOCHTE ZAKEN     

1. Artikelen 81, 82 en 86

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer
Belgische brouwerijen IP/01/1739, 5.12.2001 58 e.v.

British Midland/Lufthansa/SAS PB C 83 van 14.3.2001 Kader 1, 136 e.v.

Citroenzuur IP/01/1743, 5.12.2001 56 e.v.

Covisint IP/01/1155, 31.7.2001,
PB C 49 van 15.2.2001 Kader 4

DaimlerChrysler IP/01/1394, 10.10.2001 184

De Post/la Poste (België) PB L 61 van 2.3.2002 82, 113 e.v.

Deutsche Post AG I PB L 125 van 5.5.2001 77, 108 e.v.

Deutsche Post AG II PB L 331 van 15.12.2001 78, 111 e.v.

Doorschrijfpapier zonder carbon IP/01/1892, 20.12.2001 69 e.v.

Duales System Deutschland (DSD) PB L 166 van 21.6.2001 79, Kader 3

Duitse banken IP/01/1796, 11.12.2001 64 e.v.

Eurex IP/02/4, 3.1.2002 196 e.v.

Formule 1 (FIA & FOA) PB C 169 van 13.6.2001
IP/01/1523, 30.10.2001 221 e.v.

GlaxoWellcome PB L 302 van 17.11.2001 232 e.v.

Grafietelektroden IP/01/1010, 18.7.2001 40 e.v.

IATA Cargo Tariff Consultations IP/01/694, 15.5.2001
IP/01/1433, 19.10.2001 143 e.v.

IATA Passenger Tariff Conferences PB L 177 van 30.6.2001 149 e.v.

Identrus PB L 249 van 19.9.2001 132

IMS Health PB L 59 van 28.2.2002 81

Intelsat PB C 9 van 12.1.2001 133

La Poste (Frankrijk) IP/01/1476, 23.10.2001 84

Luxemburgse brouwerijen IP/01/1740, 5.12.2001 61 e.v.

Michelin IP/01/873, 20.6.2001 80

Microsoft IP/01/1232, 30.8.2001 207 e.v.

Natriumgluconaat IP/01/1355, 20.10.2001 48 e.v.

P&O/Stena IP/01/806, 7.6.2001 160

Pfizer/Aventis 241

Pfizer/EISAI 239, 240

Porsche’s distributiesysteem 185

SAS/Maersk PB L 265 van 5.10.2001 Kader 1, 43 e.v.

TACA — Trans-Atlantic Conference Agreement IP/01/1713, 3.12.2001 153 e.v.

UEFA Champions League IP/01/1043, 20.7.2001 166

UEFA-uitzendregels PB L 171 van 26.6.2001 165, 224

Visa International PB L 293 van 10.11.2001 200 e.v.

Vitaminen IP/01/1625, 21.11.2001 52 e.v.

Volkswagen PB L 262 van 2.10.2001 183

Wanadoo IP/01/1899, 21.12.2001 134

Zinkfosfaat IP/01/1797, 11.12.2001 63
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2. Controle op concentraties

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer
BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/01/984, 11.7.2001 285

BP/E.ON IP/01/1247, 6.9.2001
IP/01/1893, 21.12.2001 317

Carrefour/Promodes PB C 164 van 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436, 17.10.2001 256

EdF/EnBW PB L 59 van 28.2.2002 258, 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79, 19.1.2001 322

GE/Honeywell IP/01/298, 1.3.2001
IP/01/842, 14.6.2001
IP/01/855, 18.6.2001
IP/01/939, 3.7.2001 326, Kader 9

Govia/Connex South Central IP/01/1048, 20.7.2001 319

Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del 
Cantábrico IP/01/1320, 26.9.2001 260

Interbrew/Bass PB C 293 van 14.10.2000
IP/01/940, 22.8.2000 321

Metso/Svedala IP/01/103, 24.1.2001 307, 316

Nestlé/Ralston/Purina PB C 239 van 25.8.2001
IP/01/1136, 27.7.2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552, 8.11.2001 297, Kader 1

Norske Skog/Parenco/Walsum IP/01/1053, 23.7.2001
IP/01/1629, 21.11.2001 Kader 6

SCA/Metsä Tissue IP/00/1063, 26.9.2000
IP/01/147, 31.1.2001
PB L 57 van 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481, 30.3.2001
IP/01/1393, 10.10.2001
IP/02/173, 31.1.2002 Kader 8

Shell/DEA IP/01/1222, 23.8.2001
IP/01/1893, 21.12.2001 317

Südzucker/Saint Louis IP/01/1223, 23.8.2001
IP/01/1891, 20.12.2001 262

Tetra Laval/Sidel IP/01/965, 5.7.2001
IP/01/1393, 10.10.2001
IP/02/173, 31.1.2002 263 e.v.

The Post Office/TPG/SPPL IP/00/1317, 15.11.2000
IP/01/364, 13.3.2001 298, 306

Total Fina/Elf Aquitaine PB L 143 van 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076, 29.9.2000
IP/01/494, 3.4.2001 309, Kader 1

UPM-Kymmene/Haindl IP/01/1053, 23.7.2001
IP/01/1629, 21.11.2001 Kader 6



XXXIe VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID — SEC(2002) 462 DEFINITIEF 179

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

3. Steunmaatregelen van de staten

Zaak Bekendmaking Paragraafnummer
Aer Rianta nog niet gepubliceerd 455

Afvalverwijderingssystemen voor autowrakken nog niet gepubliceerd 364

Afvalverwijderingssystemen voor papier en karton nog niet gepubliceerd 364

Babcock Wilcox España nog niet gepubliceerd 392

Banking Society Berlin BGB nog niet gepubliceerd 470

Belastingfaciliteiten Mezzogiorno PB C 149 van 19.5.2001 397

Böhler Edelstahl PB C 226 van 11.8.2001 409

Captive verzekeringsondernemingen 
op de Åland-eilanden nog niet gepubliceerd 372

Certificaten voor groene elektriciteit PB C 330 van 24.11.2001 363, 387

Cogne Acciai Speciali R&D nog niet gepubliceerd 410

Controle-/coördinatiecentra van buitenlandse 
bedrijven nog niet gepubliceerd 374

Corus Technology, EGKS-staal PB C 347 van 8.12.2001 410

Daimler/Chrysler Kölleda (DE) nog niet gepubliceerd 424

Duitsland: steun voor de kolenindustrie PB L 127 van 9.5.2001 414

Eko Stahl nog niet gepubliceerd 410

EUV-lithografie PB C 333 van 28.11.2001 379

Extatic-lithografie PB C 5 van 8.1.2002 379

Fiat Melfi (IT) PB L 177 van 30.6.2001 423

Fiscale investeringspremie nog niet gepubliceerd 394

Fiscale maatregelen voor de ziekenfondsen en 
onderlinge verzekeringsmaatschappijen in 
Frankrijk nog niet gepubliceerd 472

Fiscale steun in de vorm van een fiscaal krediet 
van 45 % in de provincie Alava nog niet gepubliceerd 398, 399

Fiscale steun in de vorm van een fiscaal krediet 
van 45 % in de provincie Vizcaya nog niet gepubliceerd 398, 399

Fiscale steun in de vorm van een fiscaal krediet 
van 45 % in de provincie Guipúzcoa nog niet gepubliceerd 398, 399

Fiscale steun in de vorm van een vermindering 
met 50 % van de vennootschapsbelasting 
voor nieuw opgerichte ondernemingen 
in het autonome gebied Navarra nog niet gepubliceerd 399

Fiscale steun in de vorm van een vermindering 
van de belastbare basis voor bepaalde nieuwe 
ondernemingen in de provincie Alava nog niet gepubliceerd 399

Fiscale steun in de vorm van een vermindering 
van de belastbare basis voor bepaalde nieuwe 
ondernemingen in de provincie Guipúzcoa nog niet gepubliceerd 399

Fiscale steun in de vorm van een vermindering 
van de belastbare basis voor bepaalde nieuwe 
ondernemingen in de provincies Alava, Guipúzcoa 
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Internationale financiële activiteiten nog niet gepubliceerd 373

IVECO (IT) PB L 292 van 9.11.2001 417

Kapitaalinjectie — Verlipack nog niet gepubliceerd 365

Kapitaalinvesteringsfonds PB C 318 van 13.11.2001 Kader 10

Kapitaalssubsidies — Hernieuwbare 
technologieën PB C 30 van 2.2.2002 363, 387
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Santana Motor nog niet gepubliceerd 420
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scheepswerven PB C 21 van 24.1.2002 407
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Steun voor de binnenvaart — IWW Netherlands PB C 102 van 31.3.2001 443

Steun voor de kapitalisatie van ondernemingen 
met technologische basis PB C 32 van 5.2.2002 Kader 10

Steun voor de landbouwsector als gevolg 
van de overstromingen in de maand oktober 2000 
(Valle d’Aosta) nog niet gepubliceerd 474

Steun voor ondernemingen die getroffen werden 
door slagregens in oktober 2000 PB C 5 van 8.1.2001 474

Steunplan in geval van natuurrampen PB C 71 van 3.3.2001 474

Steunplan ten behoeve van de Franse 
binnenvaartondernemers PB C 342 van 5.12.2001 443
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Subsidies voor grote energieverbruikers PB C 358 van 15.12.2001 385

Subsidies voor ondernemingen met een 
arbeidsmilieucertificaat PB C 5 van 9.1.2001 381

Subsidies voor vrachtfaciliteiten PB C 45 van 19.2.2002 441

Taakroulatieregeling PB C 268 van 22.9.2001 380

Vermindering van de werkgeversbijdrage in de 
sociale zekerheid in geval van een 38-urige 
werkweek en bij collectieve arbeidsduurverkorting PB C 268 van 22.9.2001 369

Verwijdering en recycling van kunststof 
gevelelementen PB C 358 van 15.12.2001 364

VK — Klimaatwijzigingsheffing PB C 185 van 30.6.2001 370, 383

VK — Klimaatwijzigingsheffing — Noord-Ierland PB C 263 van 19.9.2001 386

VK — Steun voor de kolenindustrie PB L 241 van 11.9.2001
PB L 305 van 22.11.2001
PB L 35 van 6.2.2002 414

Voest Alpine Donawitz PB C 318 van 13.11.2001 409

Voest Alpine Linz, EGKS PB C 333 van 28.11.2001 409

Vrijgestelde ondernemingen in Gibraltar nog niet gepubliceerd 374

VW Dresden (DE) PB L 48 van 20.2.2002 426

Wacker Chemie GmbH PB C 211 van 28.7.2001 401

Wijziging van steun ten behoeve van Philipp 
Holzmann AG nog niet gepubliceerd 391
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Bericht aan de lezer
In dit „Verslag over de toepassing van de mededingingsregels in de Europese Unie”
(Deel II) wordt geen samenvatting van zaken die reeds in detail zijn besproken in het
„XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid 2001” (Deel I) — waar van toepassing
worden verwijzingen gegeven. Nadere informatie over afzonderlijke zaken kan worden
gevonden op de website van DG Concurrentie: http://europa.eu.int/comm/competition/
index_nl.html.
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I — ANTITRUST: ARTIKELEN 81, 82 EN 86 VAN HET EG-VERDRAG — 
ARTIKEL 65 VAN HET EGKS-VERDRAG

A — Samenvatting van zaken

1. Verboden

1.1. Horizontale overeenkomsten

SAS/Maersk Air (zaak COMP/D-2/37.444) 
en Sun-Air/SAS en Maersk Air (zaak COMP/D-2/37.386) (1)

Op 18 juli heeft de Commissie besloten (2) de Scandinavische luchtvaartmaatschappijen SAS en Maersk
Air een boete op te leggen van respectievelijk 39,375 miljoen euro en 13,125 miljoen euro voor de
uitvoering van een heimelijke marktverdelingsovereenkomst voor trajecten van en naar Denemarken.

SAS en Maersk Air hadden bij de Commissie een samenwerkingsovereenkomst aangemeld, die op
28 maart 1999 in werking trad. Deze overeenkomst had voornamelijk betrekking op gedeelde
vluchtcodes en Frequent Flyer Programmes (FFP’s).

In de loop van het initiële onderzoek bleek dat Maersk Air op het moment dat de samenwerkingsover-
eenkomst in werking trad, zijn vluchten op het traject Kopenhagen-Stockholm had gestaakt, waarop het
bedrijf tot dan met SAS concurreerde. Ook bleek dat op hetzelfde moment SAS was gestopt met vliegen
op het traject Kopenhagen-Venetië en dat Maersk Air begonnen was met activiteiten op dit traject. Tot
slot had SAS zijn vluchten op het traject Billund-Frankfurt gestaakt, waardoor Maersk Air — haar
vroegere concurrent op dit traject — als enige luchtvaartmaatschappij overbleef.

Deze nieuwe en gestaakte vluchten, die niet waren aangemeld, maakten deel uit van een bredere
marktverdelingsovereenkomst tussen de partijen, die de Commissie heeft ontdekt dankzij inspecties ter
plaatse. De inspecties werden in juni 2000 verricht, in nauwe samenwerking met de nationale mededin-
gingsautoriteiten in Zweden en Denemarken.

Deze overeenkomst over nieuwe en gestaakte vluchten omvatte tevens een algemeen non-concurren-
tiebeding dat betrekking had op de toekomstige activiteiten van de partijen op de internationale trajecten
van en naar Denemarken en op de binnenlandse trajecten in Denemarken. De partijen spraken af dat
Maersk Air geen nieuwe internationale routes vanuit Kopenhagen zou exploiteren „zonder een speciaal
verzoek aan of goedkeuring door SAS”. SAS en Maersk Air spraken bovendien af dat SAS niet actief kon
zijn op de routes van Maersk Air van en naar Jutland en dat „de verdeling van de binnenlandse routes”
werd nageleefd.

De Commissie was van oordeel dat de overeenkomst tussen SAS en Maersk Air over de verdeling van de
markt een zeer zware inbreuk op het communautaire mededingingsrecht was. Zij heeft hierbij rekening

¥1∂ Zie ook deel I, punten 43-47 en kader 1.
¥2∂ Beschikking van de Commissie van 18 juli 2001 in een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en

artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 265 van 5.10.2001, blz. 15).
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gehouden met de aard van de inbreuk, de concrete weerslag ervan op de markt en de omvang van de
relevante geografische markt.

Het betrof hier een inbreuk van middellange duur. Zij duurde van 5 september 1998 (de datum waarop de
overeenkomst tussen de partijen was vastgelegd) tot 15 februari 2001, toen — zoals blijkt uit een
briefwisseling tussen de partijen — de twee maatschappijen opnieuw de volledige vrijheid kregen om te
concurreren.

Er waren in deze zaak geen verzwarende of verzachtende omstandigheden. Punt D.2 van de Leniency
Notice van 1996 (de clementiemededeling) was echter wel van toepassing op de partijen. Op Maersk Air
konden punt D.2, eerste („actieve” medewerking) en tweede streepje („passieve” medewerking van
ondernemingen die de mededeling van de punten van bezwaar niet fundamenteel betwisten) van de
clementiemededeling van 1996 worden toegepast; op SAS was slechts punt D.2, tweede streepje, van
toepassing.

Als gevolg van de beschikking werd de mededinging tussen SAS en Maersk Air, de twee grootste
luchtvaartmaatschappijen die van en naar Denemarken vliegen, hersteld, hetgeen ten goede kwam aan de
consument.

Grafietelektroden (zaak COMP/E-1/36.490) (3)

Op 18 juli heeft de Commissie boeten opgelegd van in totaal 218,8 miljoen euro aan acht producenten
van grafietelektroden voor hun deelname aan een wereldwijd kartel, waarbij zij prijsafspraken maakten
en de markt verdeelden. Grafietelektroden zijn keramisch gevormde grafietkolommen die hoofdzakelijk
worden gebruikt bij de vervaardiging van staal in vlamboogovens, ook wel „miniwalserijen” genoemd.

Dit kartel werd in 1992 op initiatief van SGL Carbon AG (Duitsland) en UCAR International Inc. (VS)
gevormd en duurde tot 1998, ondanks het feit dat er vóór 1998 al onderzoeken waren ingesteld in de EU
en de Verenigde Staten.

De Commissie kenmerkte het gedrag van de bedrijven als een „zeer zware” inbreuk op de EG-mededin-
gingsregels.

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboeten heeft de Commissie rekening gehouden met de
zwaarte en de duur van de inbreuk en met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden. De
rol die door elk van de ondernemingen werd gespeeld, is voor elk van hen afzonderlijk beoordeeld. In
voorkomend geval is de „Mededeling van de Commissie betreffende het niet opleggen of verminderen
van geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen” (de Leniency Notice, ofwel clementieme-
dedeling) toegepast.

Wat het basisbedrag van de boete in de categorie van zeer ernstige inbreuken betreft, zijn de
ondernemingen naar gelang van hun relatieve belang op de betrokken markt in drie categorieën
ingedeeld. In het geval van twee ondernemingen zijn de bedragen verhoogd om rekening te houden met
de omvang van deze ondernemingen en de middelen waarover zij beschikken.

De meeste kartelleden hebben een inbreuk van lange duur gemaakt (van meer dan vijf jaar). Voor
verschillende van hen werden verzwarende omstandigheden in aanmerking genomen (leidende rol,

¥3∂ Zie ook deel I, punten 40-42.
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voortzetting van de inbreuk nadat de Commissie haar onderzoek was begonnen en pogingen om dit
onderzoek te dwarsbomen). Slechts voor één onderneming waren er verzachtende omstandigheden
(passieve rol, slechts een gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomsten).

Wat de clementiemededeling betreft, is dit de eerste keer dat de Commissie de geldboete aanzienlijk
heeft verlaagd (met 70 %). Daarvoor kwam de Japanse producent Showa Denko in aanmerking, het
eerste bedrijf dat met de Commissie samenwerkte en haar doorslaggevend bewijs voor de kartelvorming
verschafte.

UCAR International heeft bovendien medewerking verleend aan de Commissie in een eerdere fase van
het onderzoek. De Commissie heeft daarom een vermindering van 40 % toegekend. De geldboeten aan
SGL Carbon (30 %), VAW Aluminium (20 %) en The Carbide Graphite Group (20 %) zijn eveneens
aanzienlijk verminderd. Aan de Japanse producenten Tokai Carbon, SEC Corporation en Nippon Carbon
is een vermindering van 10 % toegekend omdat zij de in de mededeling van de punten van bezwaar
genoemde feiten niet betwistten.

Met deze beschikking heeft de Commissie haar strijd tegen hard-core-kartels kracht bijgezet, die met hun
mededingingsverstorende gedrag de consument en de economie aanzienlijk schaden.

Diverse ondernemingen zijn bij het Gerecht van eerste aanleg in Luxemburg in beroep gegaan tegen de
beschikking van de Commissie (4).

Natriumgluconaat (zaak COMP/E-1/36.756) (5)

Op 2 oktober heeft de Commissie boeten opgelegd van in totaal 57,53 miljoen EUR aan zes producenten
of voormalige producenten van natriumgluconaat voor hun deelname aan een wereldwijd kartel, waarbij
zij prijsafspraken maakten en de markt voor natriumgluconaat verdeelden. Natriumgluconaat is een
chemische stof die wordt gebruikt om metaal en glas te reinigen. Toepassingen zijn onder meer het
reinigen van flessen en gereedschap en het verwijderen van verf. Ook wordt het gebruikt als vertrager en
hardingsmiddel in betonmengsels, als bleekmiddel voor papier en textiel en als additief in voeding en
voor diverse andere chemische toepassingen.

Na een onderzoek dat in 1997 van start was gegaan, stelde de Commissie vast dat Archer Daniels
Midland Company Inc. („ADM”), Avebe BA („Avebe”, als moederbedrijf van Glucona BV), Akzo Nobel
NV („Akzo”, als voormalig moederbedrijf van Glucona BV), Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd
(„Fujisawa”), Jungbunzlauer AG („Jungbunzlauer”) en Roquette Frères SA („Roquette”) tussen 1987 en
1995 betrokken waren geweest bij dit kartel.

In de periode waarin de inbreuk werd gemaakt, was bijna de volledige wereldwijde productie van
natriumgluconaat in handen van Fujisawa, Glucona BV (een joint venture onder gemeenschappelijke
zeggenschap van Akzo en Avebe), Jungbunzlauer en Roquette. Na in 1990 te zijn toegetreden tot de
markt verwierf ook ADM een belangrijke positie, totdat deze onderneming zich in 1995 terugtrok. In
1995 was de markt voor natriumgluconaat in de Europese Economische Ruimte (EER) goed voor zo’n
20 miljoen euro.

¥4∂ Zaken 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; T-252/01 The Carbide Graphite Group Inc.

¥5∂ Zie ook deel I, punten 48 e.v.
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De Commissie heeft bij de vaststelling van het bedrag van de geldboeten rekening gehouden met de
zwaarte en de duur van de inbreuk en met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden. De
rol die door elk van de ondernemingen werd gespeeld, is voor elk van hen afzonderlijk beoordeeld. De
„Mededeling betreffende het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende
mededingingsregelingen” (de clementiemededeling) is toegepast.

Het gedrag van alle betrokken ondernemingen wordt beschouwd als een zeer zware inbreuk. In deze
categorie zijn de ondernemingen — om het basisbedrag van de boete hierin vast te stellen — naar gelang
van hun relatieve belang op de betrokken markt ingedeeld in twee groepen. Akzo en Avebe werden
gezamenlijk verantwoordelijk gesteld voor het mededingingsverstorende gedrag van hun dochteron-
derneming Glucona. In dit kader heeft de Commissie het basisbedrag van de boete die zou zijn opgelegd
aan Glucona als de beschikking tot haar zou zijn gericht, in twee gelijke delen gesplitst. Dit bedrag
vormde het basisbedrag van de aan elk van de moederbedrijven opgelegde boete.

Opdat de boeten een voldoende afschrikwekkend effect hebben, werden in het geval van twee
ondernemingen de basisbedragen verhoogd om rekening te houden met de bijzonder grote omvang van
deze ondernemingen en de middelen waarover zij derhalve beschikken.

Met uitzondering van ADM — dat een inbreuk van middellange duur heeft gemaakt — hebben alle
karteldeelnemers een inbreuk van lange duur gemaakt (van meer dan vijf jaar). Wat Jungbunzlauer
betreft, gold als verzwarende omstandigheid dat deze onderneming de stuwende kracht was achter de
inbreuk. Er waren in deze zaak geen verzachtende omstandigheden.

Voor de eerste keer kende de Commissie op grond van punt B van de clementiemededeling een zeer grote
vermindering van de boete toe. De boete voor Fujisawa werd met 80 % verlaagd omdat het bedrijf als
eerste doorslaggevend bewijs voor het bestaan van het kartel had aangedragen, nog voordat de
Commissie een bij beschikking gelast onderzoek was begonnen. De Commissie kende Fujisawa geen
vermindering van 100 % toe, zoals zij krachtens punt B van de regeling had kunnen doen, omdat
Fujisawa de Commissie pas benaderde nadat het een verzoek om informatie had ontvangen. Er werd
rekening gehouden met het feit dat het bedrijf niet spontaan en vóór enige onderzoeksmaatregel gegevens
had verstrekt.

Aan de overige betrokken ondernemingen werd een vermindering van de boete toegekend op grond van
punt D van de clementiemededeling. Nog voordat de Commissie haar mededeling van punten van
bezwaar had verzonden, verstrekten ADM, Glucona, Jungbunzlauer en Roquette de Commissie namelijk
informatie en documenten dankzij welke het bestaan van de inbreuk hard kon worden gemaakt.
Bovendien werden de door de Commissie in de mededeling van de punten van bezwaar genoemde feiten
door geen van deze ondernemingen fundamenteel betwist. Roquette en ADM kregen beide een
vermindering van de boete van 40 %. Wat Glucona (d.w.z. Akzo en Avebe) en Jungbunzlauer betreft,
achtte de Commissie het, rekening houdend met hun medewerking, passend de geldboete voor deze
ondernemingen met slechts 20 % te verlagen.

Deze beschikking was een nieuw bewijs van de vastberadenheid van de Commissie om hard-core-kartels
op te sporen en te bestraffen; het gaat hier om de zwaarste soort inbreuken op de mededingingsregels.

Verschillende ondernemingen zijn bij het Gerecht van eerste aanleg in Luxemburg in beroep gegaan
tegen de beschikking van de Commissie.
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Vitaminen (zaak COMP/E-1/37.512) (6)

Op 21 november heeft de Commissie boeten opgelegd van in totaal 855,23 miljoen euro aan
F. Hoffmann-La Roche AG, BASF AG, Aventis SA, Solvay Pharmaceuticals BV, Merck KGaA, Daiichi
Pharmaceutical Co. Ltd, Eisai Co. Ltd en Takeda Chemical Industries Ltd voor hun deelname aan acht
afzonderlijke, geheime kartels voor het verdelen van markten en het maken van prijsafspraken voor
vitamineproducten (de vitaminen A, E, B2, B5, C, D3, bètacaroteen en carotenoïden). Het aantal
deelnemers en de duur verschilden weliswaar per kartel, maar alle kartels waren actief in de periode van
september 1989 tot februari 1999. Vijf andere ondernemingen — Lonza AG, Congo Chemical Co. Ltd,
Sumitomo Chemical Co. Ltd, Sumika Fine Chemicals Ltd en Tanabe Saiyaku Co. Ltd — kregen geen
geldboeten opgelegd omdat de kartels waarbij zij betrokken waren (vitamine H of folinezuur) werden
stopgezet vijf jaar of meer vóór de Commissie haar onderzoek begon. Volgens de EU-regels geldt in die
omstandigheden de verjaring. Ook voor de kartels voor de vitaminen B1 en B6 geldt de verjaring.

De Europese Commissie is aan het eind van haar in mei 1999 ingeleide onderzoek tot de bevinding
gekomen dat 13 Europese en niet-Europese ondernemingen betrokken waren bij kartels die de
concurrentie moesten uitschakelen op de markten voor de vitaminen A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, voor
biotine (H), folinezuur (M), bètacaroteen en carotenoïden. Een opvallend kenmerk van deze reeks
inbreuken was dat bij elk van deze kartels de centrale rol werd gespeeld door Hoffmann-La Roche en
BASF, de twee belangrijkste vitamineproducenten, terwijl de betrokkenheid van andere deelnemers niet
verder ging dan een beperkt aantal vitamineproducten.

Vitaminen zijn vitale bestanddelen voor voeding van mens en dier. Ze zijn essentieel voor een normale
groei, ontwikkeling en levensbehoud. Vitaminen worden zowel toegevoegd aan mengvoeder voor dieren
als aan voedingsstoffen voor mensen. Vitaminen voor farmaceutische doeleinden worden in tablet- of
capsulevorm aan het publiek verkocht als voedingssupplementen. In de cosmetica-industrie worden
vitaminen toegevoegd aan huid- en gezondheidsproducten. De Commissie raamt voor de Europese
Economische Ruimte (EER) de waarde van de producten waarop de beschikking betrekking heeft, op
circa 800 miljoen euro in 1998. Het gaat daarbij ook om vitamine E, waarvan de EER-markt in 1998
goed was voor zo’n 250 miljoen euro, en vitamine A, dat goed was voor circa 150 miljoen euro.

De deelnemers aan elk van de kartels hebben prijzen voor de verschillende vitamineproducten
vastgesteld, verkoopquota toegewezen, zijn prijsverhogingen overeengekomen en hebben deze ten
uitvoer gelegd en hebben prijzen aangekondigd in overeenstemming met hun afspraken. Ook hebben ze
een systeem opgezet voor de controle op en de naleving van de gemaakte afspraken en hebben ze
deelgenomen aan regelmatige bijeenkomsten om hun plannen uit te voeren.

Gelet op de continuïteit en de vergelijkbare methoden achtte de Commissie het passend het complex van
overeenkomsten voor de uiteenlopende vitaminen in één en dezelfde procedure te behandelen. De
Commissie heeft de verschillende inbreuken dan ook in één enkele beschikking behandeld.

Bij het vaststellen van de geldboeten houdt de Commissie rekening met de zwaarte van de inbreuk, de
duur ervan, eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden en met de medewerking die
ondernemingen aan het onderzoek verlenen. Zij houdt ook rekening met het marktaandeel van een
onderneming op de betrokken productmarkt en de totale omvang van de onderneming. Voor geldboeten is
een maximum vastgesteld van 10 % van de totale jaaromzet van een onderneming.

¥6∂ Zie ook deel I, punten 52 e.v.
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Volgens de Commissie is elk van de kartels in deze zaak een zeer zware inbreuk op het EU-mededin-
gingsrecht. Bovendien maakten de meeste leden van de kartels een inbreuk van lange duur (meer dan vijf
jaar).

De ondernemingen tot welke deze beschikking zich richtte, hebben bij hun aan de Commissie verleende
medewerking voldaan aan de voorwaarden van de „Mededeling van de Commissie betreffende het niet
opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen” (7) (de Leniency
Notice, ofwel clementiemededeling) in verschillende stadia van het onderzoek en met betrekking tot
verschillende onder dit onderzoek vallende vitamineproducten. In de beschikking wordt de clementieme-
dedeling als volgt toegepast.

Aventis was de eerste onderneming die de Commissie op het spoor zette van en haar doorslaggevend
bewijsmateriaal verstrekte van het bestaan van een internationaal kartel op de EER-markten voor de
vitaminen A en E. De Commissie heeft deze onderneming een vermindering met 100 % toegekend van
de geldboete voor haar activiteiten op de markten voor de vitaminen A en E.

Hoffmann-La Roche en BASF waren de initiatiefnemers van of speelden een bepalende rol bij de
onwettige activiteiten op de productmarkten voor de vitaminen A, E, B2, B5, C, D3, bètacaroteen en
carotenoïden. Geen van deze ondernemingen voldeed dan ook aan voorwaarde e) van punt B van de
clementiemededeling en zij kwamen niet in aanmerking voor enige vermindering van de geldboete uit
hoofde van punt B of C van deze regeling. In toepassing van punt D van deze regeling kregen
Hoffmann-La Roche en BASF beide een vermindering met 50 % van de geldboete die zou zijn
opgelegd indien zij geen medewerking hadden verleend met betrekking tot alle kartels waaraan zij
hadden deelgenomen.

Nog voordat de Commissie haar mededeling van punten van bezwaar had verzonden, verstrekten
Daiichi, Solvay, Takeda en Eisai de Commissie informatie en documenten, met name gedetailleerde
ondernemingsverklaringen, die ertoe bijdroegen dat belangrijke aspecten van de inbreuk op de
markten voor de vitaminen B5 (Daiichi), D3 (Solvay), B2 en C (Takeda) en C (Eisai) konden worden
hardgemaakt.

De door de ondernemingen verstrekte documenten bevatten bijzonderheden van de organisatie en de
structuur van de kartels. In het geval van Eisai werden er echter pas documenten overgelegd nadat drie
andere deelnemers aan het vitamine C-kartel (Hoffmann-La Roche, BASF en Takeda) gedetailleerde
bewijzen voor het bestaan van dit kartel hadden aangedragen. Daiichi, Solvay en Takeda kregen een
vermindering van hun geldboete met 35 %; Eisai één met 30 %.

Wat Merck en Aventis — respectievelijk het vitamine C- en D3-kartel — betreft, hebben deze
ondernemingen pas actief medewerking verleend aan de Commissie nadat zij haar mededeling van
punten van bezwaar hadden ontvangen. De boete voor Merck is met 15 % verminderd; die voor Aventis
met 10 %.

¥7∂ PB C 207 van 18.7.1996.
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Aan de kartelleden per product opgelegde boeten (in miljoen euro)

nvt = niet van toepassing

Nadat de betrokken beschikking was gegeven, hebben BASF AG, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd,
Sumitomo Chemical Co. Ltd en Sumika Fine Chemicals Company beroepen tot nietigverklaring ervan
ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg (8).

Citroenzuur (zaak COMP/E-1/36.604) (9)

Op 5 december heeft de Commissie boeten opgelegd van in totaal 135,22 miljoen euro aan Archer
Daniels Midland Co. (ADM), Cerestar Bioproducts BV (Cerestar), Haarmann & Reimer Corp. (H&R),
F. Hoffmann-La Roche AG en Jungbunzlauer AG (JBL) wegens deelname aan een kartel met het oog op
het vaststellen van prijzen en het verdelen van de markt van citroenzuur, het meest wijdverspreide
voedingszuur en bewaarmiddel ter wereld.

Citroenzuur wordt voornamelijk gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankensector, maar ook in
huishouddetergenten, farmaceutische en cosmeticaproducten. De jaarlijkse marktwaarde van het product
beliep in de Europese Economische Ruimte in 1995 (het laatste jaar van de inbreuk) ongeveer
320 miljoen euro.

Na een diepgaand onderzoek dat in 1997 was gestart, heeft de Commissie vastgesteld dat de
Amerikaanse ondernemingen ADM en H&R (dat uiteindelijk onder de zeggenschap stond van
Bayer AG), de Nederlandse onderneming Cerestar en de Zwitserse ondernemingen Hoffmann-La Roche
en JBL tussen 1991 en 1995 hebben deelgenomen aan een wereldwijd kartel. De doelstellingen van dit
kartel waren het toewijzen en het zich houden aan specifieke verkoopquota voor elk van de leden, het

Vit. A Vit. E Vit. B1 Vit. B2 Vit. B5 Vit. B6 Foli-
nezuur Vit. C Vit. D3 Vit. H

Bèta-
caro-
teen

Caro-
teno-
iden

Totaal

Hoffmann-
La Roche 85,5 99,75 Nvt 42 54 nvt nvt 65,25 21 nvt 48 46,5 462

BASF 46,17 89,78 Nvt 18,9 34,02 14,68 7,56 nvt 43,2 41,85 296,16

Aventis 0 0 5,04 5,04

Lonza nvt

Solvay Pharm. 9,1 9,1

Merck 9,24 nvt 9,24

Daiichi 23,4 nvt 23,4

Eisai 13,23 13,23

Congo nvt

Sumika nvt

Sumitomo nvt

Takeda nvt 8,78 nvt nvt 28,28 37,06

Tanabe nvt

Totaal 131,67 202,76 69,68 111,42 117,45 42,7 91,2 88,35 855,23

¥8∂ Zaken T-15/02 BASF AG, T-25/02 Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, T-23/02 Sumitomo Chemical Co. Ltd en T-24/02
Sumika Fine Chemical Co.

¥9∂ Zie ook deel I, punten 56 e.v.
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vaststellen van streefprijzen en/of bodemprijzen voor citroenzuur, het afschaffen van prijskortingen,
behalve voor de vijf grootste afnemers van citroenzuur ter wereld, en het opzetten van een systeem voor
de controle op en de naleving van de gemaakte afspraken.

De Commissie beschouwde het gedrag van de ondernemingen als een „zeer zware” inbreuk op de
mededingingsregels van de Gemeenschap en de EER, zoals bepaald in artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-overeenkomst, en heeft bij beschikking boeten opgelegd. De
twee leiders van het kartel, F. Hoffmann-La Roche AG en ADM, werd een boete opgelegd van
respectievelijk 63,5 miljoen euro en 39,69 miljoen euro. De overige kartelleden, JBL, H&R en Cerestar,
werd een boete opgelegd van respectievelijk 17,64 miljoen euro, 14,22 miljoen euro en 170 000 euro.

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboeten heeft de Commissie rekening gehouden met de
zwaarte en de duur van de inbreuk en met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden. De
rol die door elk van de ondernemingen werd gespeeld, is voor elk van hen afzonderlijk beoordeeld. De
„Mededeling van de Commissie betreffende het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken
betreffende mededingingsregelingen” (de Leniency Notice ofwel clementiemededeling) is toegepast.

Wat het basisbedrag van de boete betreft, zijn de ondernemingen naar gelang van hun relatieve belang op
de betrokken markt in drie categorieën ingedeeld. In het geval van drie ondernemingen zijn de bedragen
verhoogd om rekening te houden met de bijzonder grote omvang van deze ondernemingen (of de
bijzonder grote omvang van de groep waarvan zij voor 100 % eigendom zijn) en de middelen waarover
zij derhalve beschikken.

Het kartel nam een aanvang in maart 1991 en eindigde in mei 1995. Uit hoofde van de richtsnoeren voor
de berekening van geldboeten hebben zowel ADM, H&R, Hoffmann-La Roche en JBL (vier jaar) als
Cerestar (drie jaar) een inbreuk van middellange duur gemaakt. De respectievelijke basisbedragen van de
boeten werden dienovereenkomstig verhoogd.

Een deel van de bewijzen betreffende het kartel werd door de betrokken ondernemingen verstrekt aan de
Commissie, in het kader van de EU-regels die voorzien in volledige of gedeeltelijke immuniteit voor
geldboeten voor ondernemingen die in kartelzaken samenwerken met de Commissie.

Cerestar Bioproducts, de eerste onderneming die de Commissie doorslaggevende informatie verstrekte,
kreeg een verlaging van 90 % van de geldboete. Alle andere deelnemers verleenden medewerking aan de
Commissie en kregen een daarmee overeenstemmende verlaging van de geldboete.

Nadat de betrokken beschikking was gegeven, hebben Jungbunzlauer AG en Archer Daniels Midland
Company beroepen tot nietigverklaring ervan ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg (10).

Belgische brouwerijen (zaak COMP/F-3/37.614) (11)

Op 5 december heeft de Commissie Interbrew, Danone, Alken-Maes, Haacht en Martens veroordeeld tot
een boete van in totaal meer dan 91 miljoen euro wegens deelname aan twee verschillende geheime
kartels op de Belgische biermarkt tussen 1993 en 1998. De inbreuken omvatten afspraken over de
verdeling van de markt, prijsafspraken en uitwisseling van informatie (12). In de loop van 1999 heeft de
Europese Commissie onverwachte inspecties gehouden in de vestigingen van Interbrew, Alken-Maes en

¥10∂ Zaken T-43/02 Jungbunzlauer AG en T-59/02 Archer Daniels Midland Company.
¥11∂ Zie ook deel I, punten 58-60.
¥12∂ Zie ook Persbericht IP/01/1739 van 5.12.2001.
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de Confederatie van Belgische Brouwerijen (CBB). Deze controles hebben geleid tot een onderzoek dat
de Commissie in staat stelde bewijs te leveren van twee verschillende kartels op de Belgische markt.

Bij het eerste kartel waren Interbrew (veruit de nummer één van de Belgische brouwerijen, met een
marktaandeel van ongeveer 55 %, en de nummer twee in de wereld) en Alken-Maes (de tweede brouwerij
in België, met een marktaandeel van ongeveer 15 %) en haar toenmalige moedermaatschappij Danone
betrokken. Dit kartel maakte een groot aantal concurrentieverstorende afspraken met betrekking tot de
horecasector (zoals verkoop voor consumptie buitenshuis in hotels, restaurants en cafés) en de
kleinhandel (bv. verkoop in supermarkten of kleinere voedingswinkels voor consumptie thuis).

Het tweede kartel had betrekking op het segment van de zogenaamde bieren van een huismerk; dit zijn
bieren die door supermarkten worden besteld bij brouwers maar worden verkocht onder hun eigen
merknaam. Interbrew, Alken-Maes, Haacht en Martens (een brouwer die vooral bieren van een huismerk
produceert) waren bij dit tweede kartel betrokken.

De betrokken bedrijven werden als volgt beboet:

— Interbrew: 46 487 000 euro (13)

— Danone/Alken-Maes: 44 628 000 euro (14)

— Haacht: 270 000 euro

— Martens: 270 000 euro

1. Het kartel van Interbrew en Danone/Alken-Maes

Van begin 1993 tot begin 1998 waren beide partijen betrokken bij een vergaande kartelvorming op de
Belgische biermarkt. Hierbij gebruikte Interbrew de codenaam „Université de Lille” of „Project Green”.
Deze kartelactiviteiten behelsden een algemene non-agressieovereenkomst en in het bijzonder een
beperking op investeringen en publiciteit in de horecasector, klantenexclusiviteit in de horecasector,
prijsafspraken in de kleinhandel, een nieuwe tariefstructuur om in de horecasector en in de kleinhandel
toe te passen en ten slotte een gedetailleerde maandelijkse uitwisseling van informatie inzake de
verkoopvolumes in beide sectoren.

Een opvallend kenmerk van dit kartel is dat de algemeen directeuren zelf en het topmanagement van de
ondernemingen elkaar regelmatig ontmoetten om bovengenoemde afspraken uit te voeren en te
controleren. Een vermeldenswaardig kenmerk is dat Danone, dat in de betrokken periode de
moedermaatschappij was van Alken-Maes, zelf actief betrokken was bij deze afspraken.

Het kartel begon met prijsafspraken voor de kleinhandel en een overeengekomen beperking van de
commerciële investeringen in de horecasector. Uit een uit het voorjaar van 1993 daterende interne nota
van Interbrew bleek dat het topmanagement van Interbrew en dat van Danone reeds overwogen nauwer
samen te werken. De werknemers van Interbrew dachten echter dat Danone hier meer voordeel zou
uithalen. Bovendien maakten ze zich zorgen over kartelvorming.

¥13∂ 45 675 000 euro voor het kartel met Danone/Alken-Maes en 812 000 euro voor het huismerkenkartel.
¥14∂ 44 043 000 euro voor de betrokkenheid van Danone en Alken-Maes bij het kartel met Interbrew en 585 000 euro voor de

betrokkenheid van Alken-Maes bij het huismerkenkartel.
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In mei 1994 werden de contacten tussen beide ondernemingen geïntensiveerd. Dit was toe te schrijven
aan een dreigement van Danone: als Interbrew geen 500 000 hl (een aandeel van ongeveer 5 % van de
Belgische markt) aan Alken-Maes in de Belgische kleinhandelssector zou overdragen, dan zou Danone
moeilijkheden veroorzaken voor Interbrew-France. Het bewijs van deze bedreiging werd niet alleen
geleverd door verklaringen van voormalige vertegenwoordigers van Interbrew, maar ook door een intern
document van Heineken. Het werd in de vestigingen van Heineken gevonden tijdens een inspectie met
betrekking tot een ander onderzoek naar kartelvorming.

Uiteindelijk leidde de bedreiging aan het einde van 1994 tot een „gentlemen’s agreement” tussen de
partijen. Ze verbonden zich ertoe om elkaars marktpositie te respecteren. Voorts werden ze het eens over
een aantal specifieke punten, zoals prijsafspraken in de kleinhandel, de verdeling van de markt in de
horecasector (eerst de klassieke handelszaken, later ook de nationale afnemers (15), commerciële
investeringen en nieuwe tariefstructuren in beide sectoren. Daarenboven wisselden de partijen
maandelijks informatie uit over hun verkoopvolumes in beide sectoren.

Begin 1998 merkten de bedrijven dat ze heel wat doelstellingen hadden verwezenlijkt.

De Commissie was van mening dat het prijskartel en de verdeling van de markt tussen Interbrew en
Danone/Alken-Maes een zeer ernstige inbreuk vormde op het communautaire mededingingsrecht. Een
aannemelijke boete voor een dergelijke inbreuk bedraagt ten minste 20 miljoen euro. Hoewel Interbrew
en Danone allebei grote, internationale ondernemingen zijn, was het basisbedrag van de boete voor
Interbrew hoger dan dat voor Danone, aangezien Interbrew's marktaandeel op de Belgische biermarkt
aanzienlijk groter is dan dat van Danone. De Commissie heeft het basisbedrag van de boete voor beide
ondernemingen met bijna 50 % verhoogd omdat het ging om een inbreuk van middellange duur (vijf
jaar).

Voor Danone zijn er twee verzwarende factoren die hebben geleid tot een bijkomende verhoging van de
boete met 50 %.

Ten eerste was Danone (of Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN), zoals het in die tijd werd genoemd) reeds
tweemaal betrokken geweest bij gelijkaardige inbreuken op de antitrustwetgeving (in 1974 en 1984) (16).
Het feit dat deze inbreuken betrekking hadden op een andere sector (vlakglas) is irrelevant. De aard van
de inbreuk en de identiteit van het bedrijf zijn belangrijk. Bovendien merkte de Commissie op dat
gedurende de volledige periode waarin BSN, later Danone, deze inbreuken pleegde, dezelfde persoon als
algemeen directeur van het bedrijf optrad en dat sommige van de toenmalige directeuren van de afdeling
vlakglas actief waren in de kleinhandelsactiviteiten van Danone tijdens de periode van het bierkartel.

De tweede verzwarende omstandigheid heeft betrekking op het dreigement van Danone, dat tot een
toename van de kartelactiviteiten heeft geleid.

Het feit dat Alken-Maes de informatie-uitwisseling met Interbrew had beëindigd, werd door de
Commissie gezien als een verzachtende omstandigheid. Daarom werd een vermindering van 10 %
toegestaan.

Beide partijen hebben tijdens het onderzoek tot op zekere hoogte hun medewerking verleend door
informatie te verstrekken aan de Commissie. De medewerking van Interbrew was echter belangrijker dan

¥15∂ Kenmerkende voorbeelden van nationale afnemers zijn cateringbedrijven, luchthavens en grote bioscoopcomplexen.
¥16∂ Zie de beschikkingen van de Commissie van 15 mei 1974 (PB L 160 van 17.6.1974, blz. 1) en 23 juli 1984 (PB L 212 van

8.8.1984, blz. 13).
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die van Danone/Alken-Maes. Op basis hiervan kreeg Interbrew een vermindering van 30 % en Danone/
Alken-Maes een vermindering van 10 %.

2. Het huismerkenkartel

In de loop van het onderzoek naar het kartel tussen Interbrew en Danone/Alken-Maes bracht Interbrew de
Commissie op de hoogte van een aantal vergaderingen tussen oktober 1997 en juli 1998, tussen Interbrew
zelf, Alken-Maes, Haacht en Martens over de Belgische markt van bieren van een huismerk.

Tijdens deze vergaderingen werd gepraat over het voorkomen van een prijzenoorlog en over het
behouden van de bestaande klantenexclusiviteit. Dit kwam neer op onderling afgestemde feitelijke
gedragingen in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag. Bovendien zijn de partijen ook overeen-
gekomen informatie uit te wisselen over hun klanten in het huismerkensegment.

Interbrew en Alken-Maes hebben de vier vergaderingen georganiseerd. Haacht en Martens hebben echter
geen louter passieve rol gespeeld in deze onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Beide
ondernemingen namen deel aan alle vergaderingen en wisselden informatie uit over verkoopvolumes.
Bovendien stelde Martens op een bepaald ogenblik voor de Nederlandse producenten van bier van een
huismerk op de vergaderingen uit te nodigen.

Aangezien het kartel beperkt was tot het kleine segment van bier van een huismerk in België (ongeveer
5 % van het bierverbruik in België), beschouwt de Commissie het gedrag van de partijen slechts als een
ernstige inbreuk waarvoor een aannemelijke boete in principe tussen 1 miljoen euro en 20 miljoen euro
ligt. Het kartel was van korte duur (negen maanden).

Het feit dat deze vergaderingen werden gehouden op initiatief van Interbrew en Alken-Maes is een
verzwarende omstandigheid. Daarom werd voor beide ondernemingen de boete met 30 % verhoogd.

Alle partijen hebben tijdens het onderzoek met de Commissie samengewerkt. Interbrew bracht zelfs het
kartel aan het licht, maar kan niet volledig van boete worden vrijgesteld op basis van de clementieme-
dedeling van de Commissie omdat de onderneming heeft aangezet tot kartelvorming. Voor haar
medewerking werd de onderneming een vermindering toegekend van 50 %. De andere brouwers kregen
een vermindering van 10 % voor hun medewerking.

Sinds de beschikking werd uitgevaardigd, hebben Danone en Haacht een verzoek tot nietigverklaring
ingediend bij het Gerecht van eerste aanleg (17).

Luxemburgse brouwerijen (zaak COMP/F-3/37.800) (18)

Op 5 december heeft de Commissie geldboeten van in totaal 448 000 euro opgelegd aan drie
Luxemburgse brouwerijen: Brasserie Nationale-Bofferding, Brasserie de Wiltz en Brasserie Battin,
wegens hun deelneming aan een marktverdelingskartel dat gevolgen heeft voor de Luxemburgse
horecasector (drankgelegenheden) (19). De brouwers kwamen overeen de naleving van elkaars
exclusieve-afnameovereenkomsten met klanten uit de horecasector te waarborgen en ondernamen
stappen om de penetratie van buitenlandse brouwerijen in de horecasector in Luxemburg te belemmeren.

¥17∂ Zaken T-38/02 Groupe Danone; T-48/02 Brouwerij Haacht.
¥18∂ Zie ook deel I, punten 61en 62.
¥19∂ Persbericht IP/01/1740 van 5.12.2001.
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Een vierde onderneming, Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch (een dochteronderneming van
Interbrew), kreeg geen geldboete opgelegd omdat zij de Commissie in kennis had gesteld van het kartel.

Na een onderzoek, dat in februari 2000 werd ingesteld, heeft de Europese Commissie vastgesteld dat alle
vier de Luxemburgse brouwers tussen 1985 en 2000 deelnamen aan een marktverdelingskartel met
betrekking tot de horecasector in Luxemburg.

Het kartel bestond uit een in 1985 ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin elk van de partijen
zich ertoe verbond geen bier te leveren aan horecaklanten (hotels, restaurants, cafés en biergroothan-
delaren) die aan een andere partij waren gebonden door een exclusieve-afnameovereenkomst
(„bierclausule”). Deze waarborg had ook betrekking op bierclausules die ongeldig of wettelijk niet
afdwingbaar waren, alsook op leveringsovereenkomsten waarbij de brouwerijen eenvoudigweg in een
drankgelegenheid investeerden zonder een exclusieve-afnameovereenkomst te ondertekenen. In dit
opzicht was de waarborg dus restrictiever dan de bierclausules zelf: hiermee beoogden de brouwerijen
elkaars clientèle te respecteren. De in de bierclausule vervatte waarborg werd versterkt door een overleg-
mechanisme, dat de partijen ertoe verplichtte om vóór elke levering aan een nieuwe klant bij de andere
brouwerijen na te gaan of er reeds een bierclausule bestond, alsook door financiële sancties wegens niet-
hantering van het waarborg- of het overlegmechanisme.

De kartelovereenkomst bevatte voorts bepalingen waarmee werd beoogd buitenlandse brouwerijen uit de
Luxemburgse horecasector te weren. Ten eerste bestond er een gemeenschappelijk verdedigingsme-
chanisme waarbij de partijen afspraken met elkaar overleg te plegen in het geval dat een aan een van de
partijen gebonden drankgelegenheid door een buitenlandse brouwerij werd benaderd. Er werd dan
prioriteit aan een van de partijen verleend om te trachten de drankgelegenheid als klant te behouden.
Indien deze erin zou slagen met die drankgelegenheid een afnameovereenkomst te sluiten, was zij
verplicht de partij die de drankgelegenheid was kwijtgeraakt te compenseren door een gelijkwaardige
drankgelegenheid aan deze partij over te dragen. Andere bepalingen maakten het mogelijk iedere partij
die met een buitenlandse brouwerij samenwerkte of het bier van deze brouwerij distribueerde, van het
kartel uit te sluiten.

De overeenkomst was voor onbeperkte duur gesloten; bovendien werd hierin bepaald dat de partijen in
geval van opzegging een termijn van twaalf maanden in acht moesten nemen. Geen enkele partij zegde de
overeenkomst op totdat Interbrew, de moedermaatschappij van Brasserie de Luxembourg Mousel-
Diekirch, in februari 2000 de Commissie van het kartel in kennis stelde. Bovendien was de overeenkomst
gedeeltelijk tot 1998 uitgevoerd.

De Commissie heeft Brasserie Nationale-Bofferding een geldboete van 400 000 euro opgelegd en
Brasserie de Wiltz en Brasserie Battin elk één van 24 000 euro.

De Commissie kwalificeerde de inbreuk als een ernstige inbreuk. Marktverdeling en pogingen om de
handel tussen de lidstaten te belemmeren, zijn van nature zeer ernstige inbreuken op de mededin-
gingsregels van de Gemeenschap. In dit geval was het kartel echter beperkt tot de betrekkelijk kleine
Luxemburgse horecasector en is de overeenkomst niet volledig uitgevoerd. De ondernemingen zijn
binnen deze categorie in drie groepen ingedeeld, naar gelang van hun verkoopvolume in de betrokken
sector.

Het betrof hier een inbreuk van lange duur (meer dan 14 jaar). Daarom heeft de Commissie de wegens de
ernst van de inbreuk opgelegde geldboete verdubbeld.
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De Commissie heeft als verzachtende omstandigheid aanvaard dat er onzekerheid bestond over de rechts-
geldigheid van de bierclausules in Luxemburg op het tijdstip van de ondertekening van de overeenkomst
en dat hierdoor bij de partijen twijfel kon ontstaan of sommige bepalingen van de kartelovereenkomst
een inbreuk vormden. Zij was van oordeel dat dit een verlaging van de geldboeten met 20 % rechtvaar-
digde.

Aan Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch werd volledige ontheffing verleend van de aanzienlijke
geldboete die anders aan het bedrijf zou zijn opgelegd, omdat deze onderneming de eerste was die de
Commissie van het kartel op de hoogte heeft gebracht, bewijselementen van doorslaggevend belang heeft
geleverd en voldeed aan alle andere voorwaarden van punt B van de clementiemededeling.

Sinds de beschikking werd uitgevaardigd, hebben Brasserie Nationale, Brasserie de Wiltz en Brasserie
Battin een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij het Gerecht van eerste aanleg (20).

Zinkfosfaat (zaak COMP/E-1/37.027) (21)

Op 11 december heeft de Commissie geldboeten van in totaal 11,95 miljoen euro opgelegd aan zes
producenten van zinkfosfaat wegens hun deelname aan een prijs- en marktverdelingskartel voor
zinkfosfaat. Zinkfosfaat wordt zeer frequent gebruikt als een corrosiewerend mineraalpigment in
beschermende coatings. Verffabrikanten gebruiken het bij de vervaardiging van corrosiewerende
industriële verven voor de automobielindustrie, de ruimtevaart en de zeevaart.

Naar aanleiding van een in mei 1998 ingesteld onderzoek kwam de Europese Commissie tot de slotsom
dat de Britse ondernemingen Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd en Trident Alloys
Ltd, het Duitse bedrijf Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG, het Franse bedrijf Société Nouvelle des
Couleurs Zinciques SA (SNCZ) en het Noorse Waardals Kjemiske Fabrikker A/S van 1994 tot 1998
hebben deelgenomen aan een Europees kartel. In het kader van dat kartel werden afspraken gemaakt over
prijzen en de verdeling van de markt voor zinkfosfaat.

In de periode waarin de inbreuk plaatsvond, was de markt voor zinkfosfaat in de Europese Economische
Ruimte — de 15 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein — jaarlijks goed voor circa
16 miljoen euro. De betrokken ondernemingen zijn weliswaar van bescheiden omvang, maar bedienen
niettemin meer dan 90 % van de EER-markt voor zinkfosfaat.

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboeten heeft de Commissie rekening gehouden met de
zwaarte en de duur van de inbreuk en met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden. De
rol die door elk van de ondernemingen werd gespeeld, is voor elk van hen afzonderlijk beoordeeld. De
„Mededeling van de Commissie betreffende het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken
betreffende mededingingsregelingen” (de Leniency Notice ofwel clementiemededeling) is toegepast.

Alle ondernemingen hebben een zeer ernstige inbreuk op de mededingingsregels van de EU gemaakt. In
deze categorie zijn de ondernemingen naar gelang van hun relatieve belang op de betrokken markt in
twee groepen ingedeeld. De zeer ernstige aard van de inbreuk laat onverlet dat de Commissie bij de
vaststelling van de basisbedragen van de geldboeten rekening heeft gehouden met de beperkte omvang
van de betrokken markt.

¥20∂ Zaken T-49/02 Brasserie Nationale; T-50/02 Brasserie de Wiltz (Brasserie Jules Simon & Cie); T-51/01 Brasserie Battin.
¥21∂ Zie ook deel I, punt 63.
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Het kartel bestond gedurende een middellange periode (tussen één en vijf jaar). De Commissie heeft geen
van de ondernemingen als leider aangewezen, aangezien de vorming van het kartel — naar aanleiding
van verschillende informele voorbereidende contacten — een gezamenlijk initiatief was.

Waardals benaderde de Commissie kort nadat de onaangekondigde huiszoekingen werden verricht en
verleende haar volledige medewerking aan de Commissie door een beschrijving van het kartel te
verstrekken met, onder meer, een lijst van de kartelbijeenkomsten die tussen 1994 en 1998 werden
gehouden. Dit verschafte de Commissie een duidelijker beeld van de geschiedenis en de mechanismen
van het kartel en stelde haar in staat de documenten waarover zij beschikte beter te interpreteren. De
uitleg van Waardals stelde de Commissie in staat zeer gedetailleerde verzoeken om informatie te zenden
aan de andere leden van het kartel. Op basis hiervan besloot de Commissie de aan Waardals op te leggen
geldboete met 50 % te verminderen.

Trident begon pas haar medewerking te verlenen nadat de onderneming het verzoek om informatie van
de Commissie had ontvangen. De onderneming verstrekte de Commissie een schriftelijke verklaring met
een gedetailleerde beschrijving van het kartel, evenals een aantal voor de zaak relevante documenten. Op
grond hiervan werd besloten de geldboete van Trident met 40 % te verlagen.

Britannia, Heubach en SNCZ hebben de feiten zoals beschreven in de mededeling van de punten van
bezwaar die zij in augustus 2000 ontvingen niet fundamenteel betwist. Om die reden werden de aan hen
opgelegde geldboeten met 10 % verlaagd. Ook de geldboete van James Brown werd met 10 % verlaagd.

Deze beschikking was een nieuw bewijs van de vastberadenheid van de Commissie om hard-core-kartels
op te sporen en te bestraffen.

Verschillende ondernemingen zijn bij het Gerecht van eerste aanleg in Luxemburg in beroep gegaan
tegen de beschikking van de Commissie (22).

Bankkosten voor het wisselen van valuta’s in de eurozone — Duitsland 
(zaak COMP/E-1/37.919) (23)

Op 11 december heeft de Commissie geldboeten van in totaal 100,8 miljoen euro opgelegd aan vijf
Duitse banken omdat zij waren overeengekomen gedurende de op 1 januari 1999 ingaande
overgangsfase van drie jaar een provisie van ongeveer 3 % aan te rekenen voor de aan- en verkoop van
bankbiljetten uit de eurozone. Het doel van deze overeenkomst was na de afschaffing van de „spread”
(tussen de bied- en laatkoersen) op 1 januari 1999 ongeveer 90 % terug te winnen van het inkomen dat
deze „wisselkoersmarge” gewoonlijk opleverde.

Naar aanleiding van een in 1999 ingesteld onderzoek kwam de Europese Commissie tot de conclusie dat
verschillende Duitse en één Nederlandse bank hadden deelgenomen aan een bijeenkomst in oktober 1997
tijdens welke de desbetreffende overeenkomst was gesloten.

Om de Commissie ertoe te bewegen haar procedure stop te zetten, hebben verschillende banken die
hadden deelgenomen aan de bijeenkomst van oktober 1997 één voor één voorgesteld hun kosten voor de
omwisseling van bankbiljetten uit de eurozone ingrijpend te verlagen. De banken maakten daarmee een

¥22∂ Zaken T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Limited; T-52/02 Société Nouvelle des Couleurs Zinciques; T-62/02
Waardals; T-64/02 Dr. Hans Heubach.

¥23∂ Zie ook deel I, punten 64 e.v.
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einde aan hun heimelijke afspraken en waren opnieuw vrij om hun prijzen naar eigen inzicht vast te
stellen.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden van deze zaak (verdwijning van de wisselkoersmarkt op
1 januari 2002) en het onmiddellijke en directe belang van de consumenten stemde de Commissie in met
een stopzetting van de procedures tegen de banken die een aanzienlijke kostenverlaging hadden
voorgesteld.

Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG en Vereins- und Westbank AG hebben geen aanvaardbare voorstellen ingediend, zodat de Commissie
hun bij beschikking geldboeten heeft opgelegd.

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboeten heeft de Commissie rekening gehouden met de
zwaarte en de duur van de inbreuk, zoals is vastgelegd in de richtsnoeren voor de berekening van
geldboeten (24).

Aangezien het effect van het kartel echter tot Duitsland en de Nederlandse grensstreken beperkt bleef,
heeft de Commissie de inbreuk door de banken als „ernstig” aangemerkt. Wat het basisbedrag van de
boete in deze categorie betreft, zijn de banken naar gelang van hun relatieve belang op de betrokken
markt in twee groepen ingedeeld.

Om een voldoende afschrikkende werking te hebben, zijn de boeten verhoogd in het geval van
Commerzbank AG, Dresdner Bank AG en Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, waarbij rekening is
gehouden met hun bijzonder grote omvang en de middelen waarover zij derhalve beschikken.

Er waren in deze zaak geen verzwarende of verzachtende omstandigheden. De clementiemededeling was
evenmin van toepassing aangezien geen van de banken tijdens het onderzoek medewerking heeft
verleend aan de Commissie.

Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG en Vereins- und Westbank AG hebben bij het Gerecht van eerste aanleg beroepen tot nietigverklaring
van de beschikking van de Commissie ingesteld.

Zelfkopiërend papier (zaak COMP/E-1/36.212) (25)

Op 20 december heeft de Commissie geldboeten van in totaal 313,69 miljoen euro opgelegd aan tien
producenten van zelfkopiërend papier wegens de vorming van een Europees kartel met het oog op het
vaststellen van prijzen. Zelfkopiërend papier is bedoeld om verscheidene duplicaten van een document te
verkrijgen en wordt vervaardigd door aan basispapier laagjes chemicaliën toe te voegen. De formulieren
voor bedrijven (zoals leveringsstaten en bankoverschrijvingen) vertegenwoordigen het grootste verbruik
van zelfkopiërend papier, met meer dan 90 % van de totale afname. Het zelfkopiërend papier wordt
aangekocht in de vorm van rollen (80 %) en vellen (20 %). In 1995 (het laatste jaar van de inbreuk)
bedroeg de omvang van de EU-markt voor zelfkopiërend papier ongeveer 850 miljoen euro. In hetzelfde
jaar werd de productiecapaciteit voor zelfkopiërend papier in de EER op 1 010 000 ton geschat.

¥24∂ PB C 9 van 14.1.1998, blz. 3.
¥25∂ Zie ook deel I, punten 69 en 70.
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Na een diepgaand onderzoek is de Commissie te weten gekomen dat de ondernemingen Arjo Wiggins
Appleton plc (AWA) en Carrs Paper Ltd (beide uit het Verenigd Koninkrijk), Mitsubishi HiTech Paper
Bielefeld GmbH (MHTP), Papierfabrik August Koehler AG en Zanders Feinpapiere AG (Duitsland),
Bolloré SA en Papeteries Mougeot SA (Frankrijk), Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (Divipa),
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA en Torraspapel SA (Spanje) en Sappi Limited (Zuid-Afrika)
tussen 1992 en 1995 hebben deelgenomen aan een kartel dat geheel Europa bestreek en vooral ten doel
had onderling prijsverhogingen af te spreken. Met uitzondering van Carrs, Divipa en Zicuñaga waren al
deze ondernemingen lid van de Association of European Manufacturers of Carbonless Paper (AEMCP).

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboeten heeft de Commissie rekening gehouden met de
zwaarte en de duur van de inbreuk. Wat het basisbedrag van de boete in de categorie van de zeer ernstige
inbreuken betreft, zijn de ondernemingen naar gelang van hun relatieve belang op de betrokken markt in
vijf groepen ingedeeld. In het geval van drie ondernemingen zijn deze bedragen verhoogd om rekening te
houden met de omvang van deze ondernemingen en de middelen waarover zij beschikken. De kartelleden
hebben een inbreuk van middellange duur gemaakt (één tot vijf jaar).

Aangezien AWA de aanzet heeft gegeven tot het kartel, hetgeen een verzwarende omstandigheid vormt,
werd het basisbedrag van haar boete verhoogd met 50 %, overeenkomstig de gevestigde praktijk van de
Commissie. Er waren in deze zaak geen verzachtende omstandigheden.

Aan Sappi werd volledige immuniteit voor de geldboete verleend op grond van punt B van de clementie-
mededeling. Hiermee heeft de Commissie voor de derde keer een vermindering van de geldboete met
100 % toegekend (na Aventis SA in de vitamine (A en E)-zaak en Brasserie de Luxembourg Mousel-
Diekirch in de zaak van de Luxemburgse brouwerijen). Aan enkele andere ondernemingen werd een
vermindering van de geldboete toegekend op grond van punt D van de clementiemededeling: de
Commissie heeft een vermindering van de geldboeten met 50 % aan Mougeot, 35 % aan AWA en 20 %
aan Bolloré toegekend omdat deze ondernemingen vóór de verzending van de mededeling van punten
van bezwaar inlichtingen hebben verstrekt waarmee de informatie over de onwettige praktijk terzake kon
worden vervolledigd. De Commissie heeft een vermindering van de geldboete met 10 % toegekend aan
Carrs, MHTP en Zanders, omdat deze ondernemingen de in de mededeling van de punten van bezwaar
beschreven feiten niet hebben betwist.

Aan AWA werd een boete opgelegd van 184,27 miljoen euro, de hoogste individuele boete die ooit aan
één enkele onderneming voor één inbreuk is opgelegd.

Deze beschikking werd gegeven aan het eind van een jaar waarin de Commissie talloze beschikkingen
heeft gegeven tegen allerlei soorten kartels. Dit ongekend hoog activiteitenniveau wijst op twee zaken:
niet alleen dat deze heimelijke praktijken (nog) wijdverbreid zijn, maar ook dat de Commissie de
middelen waarover zij beschikt om haar boetecriteria te hanteren met succes heeft aangewend teneinde
deze inbreuken op te sporen, te vervolgen en doeltreffend te bestraffen.

1.2. Verticale overeenkomsten

Glaxo Wellcome (zaak COMP/F-3/36.957) (26)

Op 8 mei besloot de Commissie het systeem van dubbele prijsstelling dat Glaxo Wellcome (GW) voor al
zijn farmaceutische producten in Spanje had geïntroduceerd, te verbieden (27). Volgens bepaling 4 van de

¥26∂ Zie ook deel I, punten 232 e.v.
¥27∂ Persbericht IP/01/661 van 8.5.2001.
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nieuwe verkoopvoorwaarden van GW werd Spaanse groothandelaren een hogere prijs aangerekend voor
Glaxo-producten die ze naar andere lidstaten uitvoerden dan voor dezelfde producten die ze voor
consumptie op de binnenlandse markt verkochten. Dit systeem was duidelijk gericht op de terugdringing
van de parallelhandel binnen de interne markt. De Commissie kwam tot de conclusie dat het systeem de
gemeenschappelijke markt verdeelt volgens de landsgrenzen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de
belangrijkste communautaire doelstelling van marktintegratie. Het beperkte ook de prijsconcurrentie
voor GW-producten, doordat het de uitvoer van goedkopere Spaanse producten naar andere lidstaten
onmogelijk, of in ieder geval moeilijker maakte. De Commissie was van oordeel dat het systeem niet aan
de voorwaarden voldeed voor een vrijstelling ingevolge artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag.

Het gaat hier om een belangrijke zaak, omdat het de vastberadenheid van de Commissie benadrukt om
bezwaar te maken tegen distributiesystemen die de verdeling van de interne markt in nationale markten
doen voortduren, zelfs in streng gereguleerde sectoren. De zaak is ook nieuw in die zin dat het de eerste
keer is dat een farmaceutisch bedrijf de belemmeringen voor de parallelhandel probeerde te
rechtvaardigen met argumenten die betrekking hadden op de economie en op het welzijn van de
consument. De Commissie heeft deze argumenten zorgvuldig onderzocht, maar ze bij nader inzien geen
van alle overtuigend bevonden.

De zaak nam in maart 1998 een aanvang toen GW Spanje zijn nieuwe verkoopvoorwaarden aanmeldde
bij de Europese Commissie. De Commissie ontving klachten van een Spaanse groothandelaar en
Europese en Spaanse verenigingen van groothandelaars die betrokken waren bij de parallelhandel in
farmaceutische producten.

De Commissie kenschetste het systeem van GW als een mededingingsbeperking „per definitie” omdat
het is gericht op het belemmeren van parallelhandel en in een groot aantal gevallen neerkomt op een
uitvoerverbod. Maar de Commissie heeft ook zorgvuldig naar de effecten van het GW-systeem gekeken
om vast te stellen in welke gevallen het systeem uitvoer onmogelijk maakte of in elk geval bemoeilijkte.
Op basis van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie nam zij het standpunt in dat er a priori
geen uitzondering is op de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten die de
parallelhandel in deze sector verhinderen. In elk geval lijkt de omvangrijke uitvoer van GW-producten
van Spanje naar het Verenigd Koninkrijk, die GW ertoe dreef om het systeem van dubbele prijsstelling in
te voeren, hoofdzakelijk te zijn veroorzaakt door de waardevermeerdering van het Britse pond, en niet
door verschillen tussen prijsregelingen in de lidstaten (bv. Spanje en het VK). Valutaschommelingen zijn
nooit geaccepteerd als rechtvaardiging voor beperkingen van de parallelhandel.

Ondanks de bevinding dat er sprake is van een beperking „per definitie”, aanvaardt de Commissie het
beginsel dat er geen beperking van mededinging is die in elk geval in theorie niet zou kunnen worden
vrijgesteld (28). De Commissie heeft dan ook een reeks economische argumenten die GW naar voren
bracht om de nieuwe verkoopvoorwaarden te rechtvaardigen, uitgebreid op hun merites beoordeeld. Naar
de mening van de Commissie heeft GW geen oorzakelijk verband aangetoond tussen het bestaan van
parallelhandel en mogelijke verliezen (winstderving) op zijn O&O-budget. De Commissie heeft evenmin
bewijs kunnen vinden voor de bewering van GW dat parallelhandel de oorzaak is geweest van een
vertraagde invoering van zijn producten op de markten van „laaggeprijsde producten”. Met betrekking tot
de voordelen voor de klant merkte de Commissie op dat het aan de aanmeldende partij is om de uit de
overeenkomst voortvloeiende mededingingsbeperking te rechtvaardigen door aan te tonen dat deze
beperking voldoet aan de bepalingen van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag. Het is niet de taak van de
Commissie om te bewijzen dat haar tussenkomst bij een beperking het welzijn van de consument

¥28∂ Zaak T-17/93 Matra Hachette/Commissie, Jurispr. (1994), II-595.
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vergroot. De Commissie voegde daar niettemin aan toe dat consumenten soms direct van parallelhandel
profiteren in gevallen waarin zij de producten die zij aanschaffen, meefinancieren, en dat parallelhandel
nationale gezondheidsstelsels in de gelegenheid stelt kostenbesparingen door te voeren ten voordele van
hun leden.

Volkswagen AG (zaak COMP/F-2/36.693) (29)

De Europese Commissie heeft een beschikking (30) goedgekeurd waarmee zij een boete van
30,96 miljoen euro oplegde aan Volkswagen AG, de grootste Duitse en Europese autofabrikant, omdat dit
bedrijf zijn Duitse Volkswagen-dealernetwerk in 1996 en 1997 had opgedragen „prijsdiscipline” in acht
te nemen voor de nieuwe VW Passat, en dit model niet te verkopen tegen prijzen die aanzienlijk onder de
aanbevolen catalogusprijs lagen. Dit is de derde zaak in een reeks gerechtelijke acties inzake de
distributie van motorvoertuigen. Anders dan de twee voorgaande zaken (31), en de beschikking inzake
DaimlerChrysler (32), omvat deze tweede beschikking tegen Volkswagen geen maatregelen die de
wederuitvoer van nieuwe auto’s direct belemmeren. De zaak moet echter ook worden bezien in het kader
van het toezicht op de relevante Groepsvrijstellingsverordening nr. 1475/95 inzake motorvoertuigendis-
tributie en serviceovereenkomsten (33).

De Commissie stelde vast dat Volkswagen in 1996 en 1997 driemaal een rondschrijven aan zijn Duitse
dealers had gestuurd waarin het bedrijf er bij zijn dealers op aandrong om bij de verkoop van het
(destijds) nieuwe model VW Passat geen of slechts beperkte kortingen te verlenen aan klanten.
Voorafgaand aan deze maatregelen was Volkswagen erachter gekomen dat een aantal dealers dit nieuwe
model met hoge kortingen te koop had aangeboden. Het bedrijf richtte zich eveneens tot bepaalde dealers
afzonderlijk, met de waarschuwing geen hoge kortingen te verlenen, en dreigde met represaillemaat-
regelen (bv. de beëindiging van het dealercontract indien men zich niet aan deze instructie hield).

Maatregelen die kortingen moeten beperken zijn gericht op vaststelling van de verkoopprijzen en
vertegenwoordigen een zogenaamde „hard-core”-mededingingsbeperking. Dergelijke maatregelen
schenden artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, dat prijsvaststellingsmaatregelen verbiedt, en zijn
onverenigbaar met de groepsvrijstellingsverordening die van toepassing is op de distributie van
motorvoertuigen. Dit is de eerste beschikking van de Commissie inzake verticale prijsbinding in deze
sector, welke het strenge beleid van de Commissie met betrekking tot prijsvaststellingspraktijken op het
gebied van verticale beperkingen onderstreept.

De dealercontracten in de sector van de autodistributie bevatten gewoonlijk aanbevolen catalogusprijzen
voor nieuwe auto’s. Met de circulaires en de individuele brieven instrueerde Volkswagen zijn dealers de
aanbevolen prijzen als bindend te beschouwen, en om klanten bij de aanschaf van een VW Passat, een
zeer populair model in Duitsland en in het segment, geen of slechts beperkte kortingen te verlenen. De

¥29∂ Zie ook deel I, punt 183.
¥30∂ Beschikking van de Commissie van 29.6.2001 (PB L 262 van 2.10.2001); Persbericht IP/01/760 van 30.5.2001.
¥31∂ Beschikking van de Commissie van 28.1.1998 (PB L 145 van 25.4.1998) tegen Volkswagen AG, die het Gerecht van

eerste aanleg in zijn uitspraak van 6.7.2000 grotendeels heeft bevestigd. Volkswagen heeft in september 2000 tegen deze
uitspraak een beroep ingesteld bij het Europees Hof van Justitie; deze zaak is in behandeling. Beschikking van de
Commissie van 20.9.2000 (PB L 59 van 28.2.2001) tegen Opel Nederland/General Motors Nederland. De bedrijven
hebben in december 2000 beroep aangetekend tegen deze beschikking bij het Gerecht van eerste aanleg.

¥32∂ Beschikking van de Commissie van 10.10.2001 (nog niet gepubliceerd) tegen DaimlerChrysler AG. Zie hierna.
¥33∂ Op 15.11.2000 heeft de Commissie een verslag goedgekeurd over de toepassing van deze verordening. Dit verslag, dat

een essentiële basis vormt voor de voorbereiding van de toekomstige regelgeving voor motorvoertuigendistributie en
serviceovereenkomsten, is beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Concurrentie: http://europa.eu.int/
comm/competition/car.
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maatregelen hadden ten doel de prijsconcurrentie tussen Volkswagen-dealers te beperken, aangezien ze
toegespitst waren op een essentieel element van de concurrentie, namelijk de mogelijkheid kortingen te
verlenen. Aangezien dealers meestal kortingen verlenen, kunnen de instructies van Volkswagen worden
beschouwd als een poging dealers te dwingen af te wijken van hun normale commerciële gedrag.

Met het oog op de boete was de Commissie van mening dat de verticale prijsbindingsmaatregelen een
drastische verstoring van de concurrentie vertegenwoordigden en dan ook uit de aard der zaak als een
zeer ernstige schending van de mededingingsregels moesten worden beschouwd. De inbreuk begon op
26 september 1996, de datum waarop het eerste rondschrijven aan de dealers plaatsvond, en duurde tot
6 september 1999, de datum waarop Volkswagen een brief rondstuurde waarin aan alle Duitse VW-
dealers werd meegedeeld dat de instructies en waarschuwingen uit de drie voorgaande brieven werden
ingetrokken en dat ze geen represaillemaatregelen hoefden te vrezen. De inbreuk duurde derhalve bijna
drie jaar.

De maatregelen waren erop gericht op de Duitse markt een kunstmatig hoge prijszone te handhaven of te
versterken voor het nieuwe model van de VW Passat, die een groot deel van alle autoverkopen in de EU
voor zijn rekening neemt. Hoewel de inbreuk slechts betrekking had op één model (in twee versies) van
het productenaanbod van Volkswagen, vertegenwoordigt dit populaire model een groot aandeel van de
autoverkoop in een segment waarnaar in Duitsland grote vraag bestaat. De circulaires waren gericht aan
het hele Duitse VW-dealernetwerk en hadden dus betrekking op alle verkopen van de VW Passat in
Duitsland. Waarschijnlijk hebben de maatregelen ook een effect gehad op klanten uit andere lidstaten.

Dit alles overwegend, is de inbreuk over het geheel genomen als ernstig beschouwd. Bij de boete is ook,
als een van de twee verzwarende factoren, rekening gehouden met het feit dat twee van de drie circulaires
en een aantal van de individuele brieven aan dealers niet alleen instructies bevatten omtrent onderwerping
aan de prijsdiscipline, maar ook vermaningen, waarschuwingen en dreigingen met juridische stappen in
het geval deze maatregelen niet zouden worden nageleefd. Verder is daarbij rekening gehouden met het
feit dat de salesmanager van Volkswagen Duitsland dealers op de datum van de eerste circulaire had
gevraagd hem gegevens te verstrekken over alle dealers die zich niet aan de prijsdiscipline hielden,
waarmee hij een indirect controlesysteem instelde dat de druk die reeds via de circulaire rechtstreeks op
dealers was uitgeoefend, nog vergrootte. Volkswagen is in september 2001 tegen deze beschikking in
beroep gegaan bij het Gerecht van eerste aanleg.

DaimlerChrysler (zaak COMP/F-2/36.264) (34)

De Europese Commissie besloot op 10 oktober (35) een boete van 71,825 miljoen euro op te leggen aan
DaimlerChrysler AG voor inbreuken op de EG-mededingingsregels op het gebied van autodistributie. De
beschikking betreft door DaimlerChrysler AG getroffen maatregelen om parallelhandel in auto’s te
verhinderen en de concurrentie op het gebied van het leasen en verkopen van motorvoertuigen te
beperken. Dit is de vierde beschikking waarbij de Commissie een boete oplegt aan een autofabrikant die
de EG-mededingingsregels niet in acht neemt (36).

De Commissie stelde drie typen inbreuken op artikel 81 van het EG-Verdrag vast. Het eerste bestaat uit
maatregelen van DaimlerChrysler die hindernissen vormen voor parallelhandel. Deze onderneming

¥34∂ Zie ook deel I, punt 184.
¥35∂ Persbericht IP/01/1394 van 10.10.2001 (beschikking nog niet gepubliceerd).
¥36∂ Beschikking van de Commissie van 28.1.1998 Volkswagen AG (PB L 124 van 25.4.1998, blz. 60); Beschikking van de

Commissie van 20.9.2000 Opel Nederland BV/General Motors Nederland BV (PB L 59 van 28.2.2001, blz. 1);
Beschikking van de Commissie van 29.6.2001 Volkswagen AG (PB L 262 van 2.10.2001, blz. 14).
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gelastte de leden van haar Duitse distributienetwerk voor Mercedes-passagierswagens, dat voor ongeveer
de helft uit agenten bestaat, geen auto’s te verkopen buiten hun eigen territorium. Dit gebeurde met name
middels circulaires. Daarnaast gaf DaimlerChrysler zijn distributeurs de opdracht om buitenlandse
klanten die een auto in Duitsland bestelden, te verplichten een deposito van 15 % aan DaimlerChrysler te
betalen. Dit gold niet voor Duitse klanten, hoewel die eenzelfde „risico” kunnen vormen, doordat ze
bijvoorbeeld onbekenden zijn voor de verkoper, een auto bestellen met bepaalde specificaties, of ver weg
wonen.

De toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op de restricties die zijn overeengekomen tussen
DaimlerChrysler en zijn Duitse agenten resulteert uit het feit dat deze agenten een aanzienlijk
commercieel risico dragen bij de activiteiten die zij uitvoeren. Uit het oogpunt van de mededingings-
wetgeving van de EG moeten zij dan ook worden behandeld als dealers (37).

In een tweede inbreuk beperkte DaimlerChrysler in Duitsland en Spanje de verkoop van auto’s door
Mercedes-agenten of dealers aan onafhankelijke verhuurbedrijven zolang deze bedrijven nog geen
klanten („huurders”) voor de betrokken auto’s hadden gevonden. Het gevolg hiervan was dat Daimler-
Chrysler de concurrentie beperkte tussen zijn eigen verhuurbedrijven en onafhankelijke verhuurbe-
drijven, omdat deze laatste geen voorraad auto’s konden aanleggen en niet konden profiteren van
kortingen voor eigenaars van wagenparken. Dientengevolge waren de onafhankelijke verhuurbedrijven
niet in staat hun klanten dezelfde gunstige voorwaarden te bieden, vooral niet op het gebied van prijzen
en de beschikbaarheid van auto’s. Het is van belang hierbij op te merken dat de verkoop van Mercedes-
auto’s aan verhuurbedrijven een belangrijk deel van alle verkopen van Mercedes-auto’s vertegen-
woordigt. Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie betreffende groepen afzet- en klantenservice-
overeenkomsten inzake motorvoertuigen (38) stelt dat verhuurbedrijven op dezelfde manier moeten
worden behandeld als eindgebruikers, aan wie het distributeurs volledig vrijstaat nieuwe auto’s te
verkopen, zolang het verhuurcontract niet voorziet in een eigendomsoverdracht van het motorvoertuig of
een recht tot koop vóór het verstrijken van de overeenkomst.

Tot slot nam DaimlerChrysler deel aan een prijsvaststellingsovereenkomst in België met als doel de
consumentenkortingen te beperken die zijn dochtermaatschappij Mercedes België en de overige
Belgische Mercedes-dealers hadden verleend. Een persoon die zich als koper voordeed onderzocht het
verkoopbeleid van de dealers, en DaimlerChrysler stemde ermee in de overeenkomst kracht bij te zetten
door de dealers die hogere kortingen verleenden dan de overeengekomen 3 %, minder auto’s te leveren.
Dit komt neer op een beperking van de wederverkoopprijs, een praktijk waarvoor de Commissie reeds in
haar beschikking van 29 juni 2001 tegen Volkswagen een straf had opgelegd.

De door DaimlerChrysler goedgekeurde maatregelen vormen een inbreuk op de bepalingen van
artikel 81, lid 1, die alle overeenkomsten tussen ondernemingen verbieden welke de handel tussen
lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden, en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging

¥37∂ Deze redenering is gebaseerd op de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Zij is ook verenigbaar met de richtsnoeren van
de Commissie inzake verticale beperkingen (PB C 291 van 13.10.2000, blz 1): volgens deze richtsnoeren is het enige
bepalende criterium voor de vraag of artikel 81, lid 1, van toepassing is op de activiteiten van handelsagenten, of de agent
een risico draagt in verband met de verkoop van goederen of diensten waarbij hij betrokken is. In casu werden de
kortingen die door agenten waren verleend, afgetrokken van hun provisie, waren agenten aansprakelijk voor risico’s die
verbonden waren met het productenvervoer, en droegen zij de vervoerskosten; zij kochten ook de demonstratievoertuigen
— een flink percentage van het totale aantal verkochte auto’s — en financierden de voorraden reserveonderdelen.

¥38∂ PB L 145 van 29.6.1995, blz. 25. Deze verordening loopt op 30 september 2002 ten einde. De Commissie heeft op
15 november 2000 een evaluatieverslag goedgekeurd inzake toepassing van deze verordening. Dit verslag kan worden
ingezien op de website van het directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie: http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/distribution/eval_reg_1475_95/report/.
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binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Daarnaast verbiedt
Verordening (EG) nr. 1475/95 autofabrikanten en hun importeurs om rechtstreeks of onrechtstreeks
beperkingen op te leggen aan de vrijheid van eindgebruikers om nieuwe motorvoertuigen te kopen in de
lidstaat van hun keuze, zodat Europese gebruikers de mogelijkheid hebben een auto te kopen op de plek
waar dat voor hen het voordeligst is. De verordening bepaalt verder dat de vrijheid van de dealer om bij
wederverkoop aan eindgebruikers prijzen en kortingen vast te stellen niet mag worden beperkt. Dit houdt
in dat de verkoopprijzen en -voorwaarden niet door de fabrikant, maar door de individuele dealer moeten
worden vastgesteld.

Bij de vaststelling van de hoogte van de geldboete wordt rekening gehouden met de ernst en de duur van
de inbreuken (voor het eerste punt wordt ook gekeken naar de positie van het bedrijf op de markt). In
overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie voor de berekening van geldboeten (39) moet de
geldboete ook in voldoende mate een afschrikwekkende werking hebben.

De eerste inbreuk werd beschouwd als een zeer ernstige, langdurige inbreuk, omdat deze de juiste
werking van de interne markt rechtstreeks in gevaar bracht door nationale markten af te schermen. De
opgelegde beperkingen inzake de verkoop van auto’s aan verhuurbedrijven werden aangemerkt als een
ernstige inbreuk van middellange duur. De verticale prijsbinding, ten slotte, die door zijn aard al een zeer
ernstige inbreuk vormt, werd eveneens als ernstig aangemerkt vanwege de in dit geval specifieke
omstandigheden. Deze kwalificatie is in overeenstemming met de beschikking van de Commissie van
29 juni 2001 inzake Volkswagen AG. In het onderhavige geval was deze inbreuk van middellange duur.

1.3. Misbruik van machtsposities

Deutsche Post AG I (zaak COMP/35.141) (40)

Op 20 maart heeft de Commissie haar onderzoek inzake Deutsche Post AG (DPAG) afgesloten en een
beschikking goedgekeurd waarin werd gesteld dat DPAG misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie
door trouwe klanten korting te geven en op de markt voor bedrijfspakketdiensten afbraakprijzen vast te
stellen (zie voor meer informatie deel I, punten 77 en 108 e.v.).

Duales System Deutschland 
(zaak COMP/34.493 — beschikking tot vaststelling van een misbruik) (41)

De Commissie heeft twee beschikkingen gegeven waarin de noodzakelijke voorwaarden zijn neergelegd
voor mededinging op het gebied van de inzameling en verwerking van verkoopverpakkingen in
Duitsland. Een beschikking waarbij in deze zaak op 20 april (42) een misbruik werd vastgesteld, betreft de
bepaling inzake de betaling in de merktekenovereenkomst.

DSD is op dit moment in Duitsland de enige onderneming met een complete dienstverlening op het
gebied van het terugnemen van verpakkingen en de verwerking daarvan. DSD voert de inzameling niet
zelf uit, maar gebruikt daar lokale inzamelbedrijven voor. DSD heeft met deze bedrijven dienstverle-
ningsovereenkomsten gesloten. Zodra het materiaal is ingezameld en gesorteerd, wordt het ofwel
rechtstreeks door het inzamelbedrijf overgebracht naar een verwerkingsfabriek of overgedragen aan

¥39∂ PB C 9 van 14.1.1998, blz. 3.
¥40∂ Ook genoemd UPS/Deutsche Post. PB L 125 van 5.5.2001, blz. 27.
¥41∂ Zie ook deel I, punt 79.
¥42∂ PB L 166 van 21.6.2001, blz. 1.
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zogenaamde garantiegevers. Deze garantiegevers hebben DSD gewaarborgd dat zij de gebruikte
verpakkingen zullen verwerken. DSD ontvangt inkomsten uit vergoedingen die worden betaald door
fabrikanten en detailhandelaars, die wettelijk verplicht zijn om verkoopverpakkingen terug te brengen.
Zij sluiten de merktekenovereenkomst met DSD af, die hun het recht geeft het merkteken Groene Punt
(Der Grüne Punkt) op hun verpakkingen te gebruiken en hun de garantie geeft dat er een inzamelings- en
verwerkingsdienst aanwezig is waardoor zij zijn vrijgesteld van hun wettelijke verplichtingen.

De Commissie heeft drie relevante markten geïdentificeerd. Een zo algemeen mogelijke omschrijving van
de eerste markt waarop DSD opereert, is dat het een markt is voor het organiseren van de inzameling en
verwerking van gebruikte verkoopverpakkingen, die zijn teruggebracht door particuliere eindgebruikers.
Zelfs bij een dergelijke omschrijving van de markt heeft DSD een marktaandeel van ruim 80 %. De
tweede relevante markt is die voor het inzamelen en sorteren van verpakkingsafval bij huishoudens. Deze
markt staat los van die van traditioneel huishoudelijk en restafval en van de inzameling bij industriële en
grote commerciële bedrijven. De derde relevante markt is die van verwerkingsdiensten en secundaire
grondstoffen.

In haar beschikking maakte de Commissie bezwaar tegen de bepaling betreffende betaling in de
merktekenovereenkomst op grond waarvan de vergunninghouder vergoedingen moet betalen voor alle
verkoopverpakkingen met het merkteken Groene Punt die op de Duitse markt worden gebracht, ongeacht
of DSD zijn bevrijdingsdienst levert of niet. In specifieke situaties waarborgt deze contractclausule niet
het basisbeginsel „geen dienst, geen vergoeding”. Er is altijd sprake van misbruik wanneer een
onderneming die wettelijk verplicht is verpakkingen terug te nemen, voor slechts een deel van zijn
verkoopverpakkingen gebruikmaakt van de bevrijdingsdienst van DSD of in het geheel geen
gebruikmaakt van de bevrijdingsdienst van DSD in Duitsland, maar deelneemt aan een systeem in andere
lidstaten dat het merkteken Groene Punt gebruikt.

In al deze voorbeelden zou de vergunninghouder op grond van de bepaling betreffende betaling in de
merktekenovereenkomst, verplicht zijn de vergoeding te betalen voor het gebruik van het merkteken
Groene Punt voor alle van dat merk voorziene verkoopverpakkingen, hoewel DSD slechts een
gedeeltelijke dienst of in het geheel geen dienst zou leveren. Dit zou tot een situatie leiden waarin sprake
is van een dubbele betaling (de vergunninghouder moet de concurrent en DSD betalen) of de
onderneming verplicht zou zijn ten minste twee verschillende verpakkings- en distributielijnen op te
zetten (verpakkingen met en zonder het Groene Punt). Daar komt bij dat DSD onbillijke prijzen en
handelsvoorwaarden hanteert voor ondernemingen die de bevrijdingsdienst slechts voor een deel van hun
verkoopverpakkingen gebruiken, of die in het geheel geen gebruikmaken van deze dienst in Duitsland,
maar deelnemen aan een Groene Punt-systeem in een andere lidstaat.

In juli 2001 heeft DSD bij het Gerecht van eerste aanleg beroep aangetekend tegen de beschikking van de
Commissie. In zijn beschikking van 15 november 2001 besloot de president van het Gerecht van eerste
aanleg de beschikking van de Commissie niet op te schorten (43).

Michelin (COMP/E-2/36.041) (44)

De Commissie heeft op 20 juni een beschikking goedgekeurd tegen de Franse bandenfabrikant Michelin,
die misbruik had gemaakt van zijn machtspositie op de Franse markt voor nieuwe reservebanden evenals
op de Franse markt voor coverbanden voor vrachtwagens (45). Michelin heeft feitelijk een onmiskenbare

¥43∂ Zaak T-151/01 R.
¥44∂ Zie ook deel I, punt 80.
¥45∂ PB L 143 van 31.5.2002, blz. 1.
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machtspositie op de twee relevante bestudeerde markten (meer dan 50 % van de marktaandelen op het
gebied van nieuwe reservebanden voor vrachtwagens in Frankrijk; op de Franse markt van de
coverbanden is zijn aandeel nog groter). Bovendien zijn de twee relevante geografische markten
onmiskenbaar beperkt tot de Franse markt: de markt voor coverbanden is een dienstverleningsmarkt, en
aangezien diensten niet kunnen worden opgeslagen gaat het per definitie om een lokale markt en dus op
zijn hoogst om een markt van nationale omvang. Voor de geografische markt van nieuwe reservebanden
was het in het onderhavige geval van belang te beoordelen hoe groot het reële vermogen van de
wederverkopers was om zich buiten hun nationale territorium te bevoorraden. De Commissie heeft er
met name nota van genomen dat de grote fabrikanten de distributie en het in de handel brengen van hun
producten volgens een nationale logica organiseren, waardoor het Gerecht in zijn arrest NBIM (46) van
1983 kon concluderen tot het nationale karakter van de markt.

In de beschikking wordt vastgesteld dat Michelin een ingewikkeld stelsel van kwantitatieve kortingen,
bonussen en handelsovereenkomsten hanteerde dat een systeem van onbillijke klantenbinding vormde met
betrekking tot de dealers, waarmee Michelin dealers aan zich bond en concurrenten van de Franse markt
werden uitgesloten. Het handelsbeleid van Michelin met betrekking tot de vakhandelaars (dealers) bestond
in de bestudeerde periode uit drie elementen, namelijk de „Conditions générales de prix France aux
revendeurs professionnels” (algemene prijsvoorwaarden voor dealers in Frankrijk), de „Convention pour le
rendement optimum des pneumatiques poids lourds Michelin” (overeenkomst voor een maximale opbrengst
van de vrachtwagenbanden van Michelin) („convention PRO”), de „Convention de coopération
professionnelle et d’assistance service” (overeenkomst inzake professionele samenwerking en
dienstverlening) (ofwel „Club des amis Michelin” (vriendenclub Michelin)) en was feitelijk van dien aard
dat de dealers in hoge mate afhankelijk waren van Michelin, en niet vrij waren in de keuze van hun
leveranciers. Dergelijke praktijken zijn verboden bij artikel 82 van het EG-Verdrag. Deze inbreuk is door
Michelin gepleegd gedurende de jaren 1990 tot 1998. Bovendien gaat het om recidive. De Commissie heeft
bezwaren geformuleerd tegen Michelin waarvan de meeste reeds waren veroordeeld door het Gerecht,
onder dezelfde voorwaarden als in 1983 (waaronder met name „de progressiepremie” — prime de progrès
— die rechtstreeks als misbruik door het Gerecht is veroordeeld). Bij de vaststelling van de boete van 19,76
miljoen euro die aan Michelin is opgelegd, is rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de
inbreuk door Michelin, met de zeer lange duur van negen jaar, met het feit dat het om recidive gaat, en met
bepaalde verzachtende omstandigheden: Michelin heeft namelijk de inbreuken daadwerkelijk beëindigd,
terwijl het bedrijf nog niet over de absolute zekerheid beschikte dat het een beschikking met geldboete
opgelegd zou krijgen door de Commissie (er bleef onduidelijkheid bestaan over de machtspositie) en
bovendien moest de Commissie laten zien dat zij de medewerking van schuldige ondernemingen naar
behoren beloont (hetgeen Michelin overigens tijdens het onderzoek was meegedeeld).

Het bedrijf Michelin is tegen dit besluit in beroep gegaan.

IMS Health (zaak COMP/38.044) (47)

Op 3 juli nam de Commissie voorlopige maatregelen (48) krachtens artikel 82 waarbij IMS, een Amerikaans
bedrijf met een machtspositie op de markt voor regionale verslagen van farmaceutische verkoopgegevens in
Duitsland, werd gelast de andere bedrijven op deze markt, NDC Health (49) en AzyX (50), licenties te

¥46∂ NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin (zaak 322/81, Jurispr. (1983), blz. 3461).
¥47∂ IMS Health staat voor International Marketing Services Health Inc. Naar de zaak wordt ook verwezen als NDC Health/

IMS Health. Zie deel I, punt 81.
¥48∂ PB L 59 van 28.2.2002.
¥49∂ National Data Corporation Health Information Services. 
¥50∂ AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services.
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verlenen voor een auteursrechtelijk beschermde „bouwstenenstructuur” die het bedrijf gebruikte om deze
gegevens te presenteren. De Commissie was van oordeel dat alleen deze maatregel het onwettige gedrag
van IMS zou kunnen verhelpen en ernstig en onherstelbaar nadeel voor de andere twee bedrijven zou
kunnen voorkomen.

Verslagen over farmaceutische verkopen per regio worden door geneesmiddelenfabrikanten gebruikt om
beloningsprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren voor hun verkoopvertegenwoordigers, en om
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de marktaandelen van hun producten in de gaten te houden. Met
behulp van „bouwstenenstructuren” wordt een land opgedeeld in bruikbare regio’s voor de verslag-
legging van verkoopgegevens, gegeven het feit dat regels op het gebied van gegevensbescherming de
overdracht van gegevens over afzonderlijke apotheken verhinderen. Bouwstenenstructuren worden al
sinds het begin van de jaren zeventig gebruikt in Duitsland, waarbij de farmaceutische industrie telkens in
zijn geheel overstapt op de laatst ontwikkelde structuur. De 1860-bouwstenenstructuur vormt de huidige
standaard.

In mei 2000 verzocht IMS een Duitse rechtbank om de 1860-structuur van PI, die later door NDC werd
gekocht, aan te merken als een inbreuk op zijn auteursrecht. In reactie hierop verbood de Duitse
rechtbank NDC deze structuur of daarvan „afgeleide structuren” te gebruiken. Nadat IMS het verzoek
van NDC om een licentie voor deze structuur had afgewezen, diende NDC een klacht in bij de
Commissie. Het bedrijf stelde dat de weigering een schending van artikel 82 inhield, en verzocht om
voorlopige maatregelen die IMS ertoe zouden verplichten de 1860-structuur in licentie te geven.

Uitgaande van het feit dat IMS het auteursrecht op de structuur bezat, kwam de Commissie tot de
conclusie dat de weigering van IMS om dit auteursrecht in licentie te geven, een misbruik ingevolge
artikel 82 vormde. Uit jurisprudentie van de Europese rechtbanken (51) blijkt dat de uitoefening (in
tegenstelling tot het bestaan) van intellectuele-eigendomsrechten onderworpen is aan de communautaire
mededingingswetgeving.

Allereerst was de Commissie van oordeel dat de weigering van IMS om de 1860-structuur in licentie te
geven mogelijk alle concurrenten van de relevante markt zou uitsluiten. Bedrijven die regionale diensten
op het gebied van verkoopgegevens wilden aanbieden in Duitsland beschikten over geen enkele reële
mogelijkheid om, in plaats van de 1860-bouwstenenstructuur, een andere structuur te gebruiken die het
auteursrecht van IMS niet zou schenden. Dit was de conclusie van een uitgebreid onderzoek van de
Duitse farmaceutische industrie, die de 1860-bouwstenenstructuur vrijwel unaniem als een onvermij-
delijke industriestandaard beschouwde. Deze bedrijven hebben, door de specialistische kennis van hun
verkoopvertegenwoordigers, aanzienlijk bijgedragen aan de totstandkoming van de 1860-structuur, en
zijn van mening dat deze structuur perfect aan hun behoeften beantwoordt. Bovendien hebben deze
bedrijven de 1860-structuur geïntegreerd in veel van hun interne systemen (zoals databases, arbeidscon-
tracten), hebben ze andere gegevens gekocht die in de structuur passen, en gebruiken ze compatibele
software. Het gevolg hiervan is dat de industrie economisch in hoge mate afhankelijk is van de 1860-
structuur.

Daarnaast vormen de redenen die IMS aanvoert voor het feit dat het geen licentie verleent aan NDC
(namelijk dat NDC het auteursrecht van IMS heeft geschonden en bleef betwisten, dat de aangeboden
licentievergoeding te laag was en dat er sprake was van strafrechtelijke beschuldigingen tegen
voormalige werknemers van NDC), geen objectieve rechtvaardiging voor de weigering.

¥51∂ Met name de zaken Magill (76/77 en 91/89 R RTE en anderen/Commissie, Jurispr. (1989), I-114), Ladbroke (T-504/93),
Jurispr. (1997), II-923) en Bronner (C-7/97, Jurispr. (1998), I-7791).
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Verder was het niet waarschijnlijk dat concurrenten een alternatieve structuur zouden ontwikkelen. De
Commissie was van mening dat iedere potentieel bruikbare structuur in grote lijnen zou overeenkomen
met de 1860-structuur en onderwerp zou zijn van grote rechtsonzekerheid, omdat die om die reden een
inbreuk zou kunnen vormen op het auteursrecht van IMS. Ook de wetgeving op het gebied van gegevens-
bescherming bleek beperkingen op te leggen aan de ontwikkeling van een tweede structuur in Duitsland.

Naast de vaststelling van een misbruik vereist het nemen van tijdelijke maatregelen een vaststelling dat
dergelijke maatregelen dringend noodzakelijk zijn om ernstige en onherstelbare schade aan de
onderneming die om de maatregelen vraagt, of onduldbare schade aan het openbaar belang, te voorkomen.
De Commissie oordeelde dat aan beide voorwaarden was voldaan. Zonder een licentie voor de 1860-
bouwstenenstructuur zou NDC zijn klanten geen verslagen met regionale verkoopgegevens kunnen
leveren en evenmin nieuwe klanten kunnen aantrekken, en dus waarschijnlijk stoppen met haar zakelijke
activiteiten in Duitsland. Bovendien bestond de mogelijkheid dat er in de toekomst onduldbare schade aan
het openbaar belang zou worden aangericht, omdat de weigering van IMS tot het verlenen van licenties het
risico met zich meebracht dat de andere concurrent, AzyX, uit de markt zou worden gestoten en de
mogelijkheid van een nieuwkomer op de markt in de nabije toekomst uitsloot.

De Commissie eiste daarom dat IMS de 1860-bouwstenenstructuur in licentie zou geven aan NDC en
AzyX. De licentievergoeding moest ofwel door de partijen worden overeengekomen of door de
Commissie worden vastgesteld op grond van het advies van onafhankelijke deskundigen. Als IMS niet
aan de voorwaarden van de beschikking zou voldoen, zou een periodieke boete worden opgelegd.

IMS tekende op 6 augustus beroep aan tegen de beschikking bij het Gerecht van eerste aanleg en
verzocht om opschorting ervan (52). De president van het Gerecht van eerste aanleg beval op 10 augustus
dat de beschikking voorlopig moest worden opgeschort, krachtens artikel 105 van de procedureregels van
het Gerecht van eerste aanleg. Op 26 oktober 2001 beval de president de beschikking op te schorten tot
de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg in het hoofdgeding.

Deutsche Post AG II (zaak COMP/36.915) (53)

Op 25 juli heeft de Commissie, na een klacht van UK Post Office (de posterijen van het Verenigd
Koninkrijk), vastgesteld dat Deutsche Post AG (54) zijn machtspositie op de Duitse brievenmarkt heeft
misbruikt door onderschepping, vertraging en overtarifering van gewone, inkomende grensover-
schrijdende post (zie voor meer gegevens deel I, de punten 78 en 111-112).

De Post/La Poste (België) (zaak COMP/37.859) (55)

Op 5 december besloot de Commissie dat de Belgische postexploitant De Post/La Poste zijn
machtspositie heeft misbruikt door een voorkeurstarief voor de algemene brievenpostdienst afhankelijk
te stellen van het aanvaarden van een bijkomend contract betreffende een nieuwe business-to-business-
postdienst („B2B”) (56) (zie voor meer gegevens deel I, de punten 82 en 113-114).

¥52∂ Respectievelijk de zaken T-184/01 en T-184/01R.
¥53∂ Ook genoemd British Post Office/Deutsche Post.
¥54∂ PB L 331 van 15.12.2001.
¥55∂ Ook genoemd Hays/La Poste.
¥56∂ Persbericht IP/01/1738 van 5.12.2001; PB L 61 van 2.3.2002. 
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1.4. Artikel 86, lid 1, van het EG-Verdrag

La Poste (Frankrijk) (zaak COMP/37.133) (57)

Ingevolge artikel 86, lid 1, van het EG-Verdrag in samenhang met artikel 82 van het Verdrag heeft de
Commissie op 23 oktober een beschikking gegeven betreffende het toezicht op de betrekkingen tussen het
Franse bedrijf La Poste en ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het gereedmaken van de post (58).

In deze beschikking oordeelde de Commissie dat de Franse regelgeving inzake het toezicht op de
contractuele regelingen van La Poste met postvoorbereiders onvoldoende was om ervoor te zorgen dat La
Poste geen misbruik maakt van zijn machtspositie op de downstream-markt voor postbestelling. De
activiteiten van postvoorbereiders lopen uiteen van een verscheidenheid aan diensten ten behoeve van
postaanbieders (het gereedmaken, bundelen en verzamelen van post) tot voorbereidende werkzaamheden
voor La Poste (voorsorteren). La Poste is niet alleen actief op de postvoorbereidingsmarkt via een aantal
dochtermaatschappijen, maar is tegelijkertijd en onvermijdelijk de partner van concurrerende zelfstandige
postvoorbereiders. Postvoorbereiders hebben immers bij de uitvoering van hun werkzaamheden geen
andere keuze dan gebruik te maken van het netwerk van La Poste, zodra de poststukken binnen het pakket
van het postmonopolie vallen, hetgeen het geval is voor het overgrote deel van hun activiteiten. Zo de
activiteiten van La Poste en enkele van zijn tarieven onder toezicht van het ministerie van Financiën staan,
zijn de bevoegdheden van dit ministerie onvolledig en bestaat het risico dat zijn controlemaatregelen niet
neutraal zijn, vanwege het feit dat het beheer van de staatsaandelen in La Poste tot de verantwoorde-
lijkheden van datzelfde ministerie behoort. In deze omstandigheden beschikte La Poste over de
mogelijkheid om zijn partners op het gebied van postvoorbereiding onbillijke of discriminerende
technische en financiële voorwaarden op te leggen. De Commissie was van oordeel dat zowel La Poste als
het Franse ministerie tegenstrijdige belangen hadden.

Behalve de evaluatie van de tekortkomingen van de huidige regelgeving, bevatte de beschikking van de
Commissie commentaar op een wetsontwerp voor de aanstelling van een postombudsman, dat de Franse
autoriteiten tijdens de procedure hadden ingediend. In de beschikking wordt met name aangedrongen op
het recht van de ombudsman om zijn verklaringen te publiceren.

2. Goedkeuringen

2.1. Horizontale overeenkomsten

P&O Stena Line 2 (zaak COMP/37.939) (59)

Op 26 januari 1999 heeft de Commissie de gemeenschappelijke onderneming van P&O en Stena Line,
die veerbootdiensten over het Kanaal verzorgt, krachtens artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag een
vrijstelling van drie jaar verleend (60). De vrijstelling liep af op 9 maart 2001 en de partijen hebben op
22 december 2000 om verlenging van de vrijstelling gevraagd.

¥57∂ Ook genoemd SNELPD/La Poste. Zie ook deel I, punt 84.
¥58∂ PB L 120 van 7.5.2002, blz. 19.
¥59∂ Zie ook deel 1, punt 160.
¥60∂ PB L 163 van 29.6.1999; persbericht IP/99/56 van 28.1.1999; Mededingingsverslag van 1999, blz. 152.
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De Commissie heeft op 8 maart 2001 een samenvatting van de aanmelding in het Publicatieblad
gepubliceerd (61). Volgens de procedure die van toepassing is voor het zeevervoer (62), mag de Commissie
gedurende negentig dagen na de publicatie ernstige twijfels uiten en haar onderzoek naar de zaak
voortzetten. Als de Commissie in die periode geen actie onderneemt, wordt de overeenkomst automatisch
voor zes jaar vrijgesteld.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat sinds het tijdstip van de vorige vrijstelling de veranderingen in de
markt niet van dien aard waren dat niet langer aan de voorwaarden voor toekenning van een vrijstelling
werd voldaan. Met name waren de kenmerken van de markt nog steeds zodanig dat van de gemeenschap-
pelijke onderneming en Eurotunnel, de belangrijkste marktexploitanten, mocht worden verwacht dat zij
zouden blijven concurreren en niet zouden gaan samenwerken om prijsverhogingen te bewerkstelligen.
De Commissie was van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming de efficiëntie en voordelen had
gerealiseerd als verwacht in het kader van de vorige vrijstelling en dat de consumenten van een dergelijke
efficiëntie zouden blijven profiteren als er voldoende mededinging op de markt was.

Uit het onderzoek bleek ook dat de prijsstijgingen op de markt niet worden veroorzaakt door de
gemeenschappelijke onderneming en derhalve op zichzelf niet het bewijs vormen dat er een verandering
in de marktomstandigheden heeft plaatsgevonden waardoor de verlenging van de vrijstelling zou kunnen
worden geweigerd.

Er was dan ook niets op grond waarvan de Commissie ernstige twijfels kon uiten over de voortdurende
activiteit van de gemeenschappelijke onderneming. Volgens het mechanisme in de zeevervoerver-
ordening wordt de overeenkomst voor de gemeenschappelijke onderneming geacht te zijn vrijgesteld tot
7 maart 2007 (63).

bmi British Midland, Lufthansa en SAS (zaak COMP/D-2/37.812) (64)

Op 1 maart 2000 hebben de luchtvaartmaatschappijen British Midland International (BMI), Lufthansa en
SAS (hierna „de partijen” genoemd) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3975/87 bij de Europese
Commissie een samenwerkingsovereenkomst aangemeld met het oog op een besluit tot toepassing van
artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 3, van de EER-overeenkomst. In nauwe
samenwerking met de mededingingsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben de diensten van de
Commissie een onderzoek verricht waarbij een groot aantal Europese luchtvaartmaatschappijen werd
geraadpleegd. Nadat de partijen enkele verbintenissen waren aangegaan, heeft de Europese Commissie
de partijen meegedeeld dat hun een vrijstelling van zes jaar voor hun tripartiete joint venture-
overeenkomst („TPVJA”) werd verleend.

In het kader van de TPVJA spreken de partijen af hun respectieve huidige en toekomstige geregelde
luchtdiensten voor het personenvervoer binnen de EER van en naar de luchthaven London Heathrow en
de luchthaven Manchester International op elkaar af te stemmen. Vluchten die niet vanaf deze
luchthavens vertrekken of daar niet aankomen, vallen buiten de werkingssfeer van de TPVJA. Op grond
van deze overeenkomst nemen de partijen gezamenlijk besluiten over de capaciteit, de tarievenstructuur

¥61∂ PB C 76 van 8.3.2001, blz. 2; persbericht IP/01/333 van 8.3.2001.
¥62∂ Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad van 22 december 1986 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de

artikelen 85 en 86 (nu de artikelen 81 en 82) van het Verdrag op het zeevervoer (PB L 378 van 31.12.1986).
¥63∂ Persbericht IP/01/806 van 7.6.2001.
¥64∂ )Zie ook deel I, punten 136 e.v. en kader 1.
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en de vluchtschema’s op deze trajecten. Zij delen de winsten en verliezen voor diensten die door de
TPVJA worden bestreken (65).

Om vast te stellen wat de relevante markt in het luchtvervoer is, heeft de Commissie in enkele
beschikkingen, ondersteund door jurisprudentie, de zogenaamde aanpak van het herkomst- en
bestemmingspaar ontwikkeld (66). Volgens deze aanpak moet iedere combinatie van een plaats van
herkomst en een plaats van bestemming vanuit het gezichtspunt van de klant als een afzonderlijke markt
worden beschouwd. Dankzij deze aanpak kan de Commissie er rekening mee houden dat een
vervoersdienst door verschillende vervoerswijzen (lucht, spoor, weg of zee) kan worden verricht of dat
deze kan worden aangeboden door middel van directe vluchten of indirecte vluchten, dit wil zeggen
vluchten met een tussenstop. Voorts maakt de Commissie onderscheid tussen „tijdgevoelige” (zakelijke)
en „niet-tijdgevoelige” (recreatieve) klanten.

In de TPVJA wordt bepaald dat Lufthansa het exclusieve recht krijgt voor de exploitatie van vluchten op
vrijwel alle routes tussen Londen en Manchester aan de ene kant en Duitse luchthavens aan de andere
kant. Ook SAS krijgt het exclusieve recht voor het luchtverkeer tussen Londen/Manchester en de
Scandinavische landen. Deze beperking werd problematisch geacht voor het traject Londen-Frankfurt,
dat, met 2,1 miljoen herkomst- en bestemmingspassagiers in 1999, een van de drukste van Europa is. De
Commissie kwam tot de conclusie dat de terugtrekking van British Midland van de route Londen-
Frankfurt een merkbare beperking van de mededinging met zich meebrengt op zowel de markt voor niet-
tijdgevoelige passagiers als op die voor tijdgevoelige klanten.

In haar analyse op grond van artikel 81, lid 3, kwam de Commissie tot de conclusie dat het algemene
effect van de overeenkomst, wat de doeltreffendheid en de mededinging betreft, positief is. Zij resulteert
in een reorganisatie en uitbreiding van de bestaande netwerken van de partijen, biedt Lufthansa en SAS
de mogelijkheid te wedijveren om het binnenlandse luchtverkeer in het Verenigd Koninkrijk en om het
verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en stelt hen in staat passagiers te vervoeren van elk
willekeurig punt in het STAR-netwerk naar regionale bestemmingen binnen het Verenigd Koninkrijk.
Verder leidt de overeenkomst tot een toename in de netwerkconcurrentie. Als gevolg van de
overeenkomst kon British Midland beginnen met het aanbieden van nieuwe diensten tussen Londen en
Barcelona, Lissabon, Madrid, Milaan en Rome. Op enkele van deze trajecten, bijvoorbeeld op het traject
Londen-Barcelona/Madrid, was er slechts één alliantie actief voordat British Midland daarop ging
vliegen. De overeenkomst bevordert derhalve de mededinging tussen deze gevestigde ondernemingen en
de STAR-alliantie op dergelijke trajecten (67).

De klant zal hiervan profiteren dankzij een ruimere keuze aan vliegbestemmingen, betere verbindingen,
een passende dienstregeling en een comfortabele manier van reizen. Ondanks deze positieve elementen
was de Commissie evenwel bezorgd dat de overeenkomst zou leiden tot de verdwijning van de
mededinging op de markt voor rechtstreeks verkeer van tijdgevoelige klanten op de route Londen-
Frankfurt (68).

¥65∂ Wat betreft diensten die niet door de TPVJA worden bestreken, coördineren de partijen hun activiteiten krachtens
afzonderlijke bilaterale alliantieovereenkomsten tussen respectievelijk British Midland en SAS en British Midland en
Lufthansa.

¥66∂ Vergelijk: beschikking van de Commissie van 11 augustus 1999 (KLM-Alitalia, PB C 96 van 5.4.2000).
¥67∂ Gezien het feit dat British Midland een beduidend aantal slots op Heathrow heeft, kan de STAR-alliantie dankzij de

overeenkomst Heathrow tot een tweede hub ontwikkelen. Door de deelname van British Midland aan de STAR-alliantie
wordt de mededinging tussen de STAR-alliantie en de Oneworld-alliantie van British Airways dus bevorderd.

¥68∂ De twee goedkope luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Buzz en British Airways geven de garantie dat de partijen de
mededinging niet elimineren wat betreft een aanzienlijk deel van de markt voor geregelde luchtdiensten voor niet-
tijdgevoelige klanten.



ANTITRUST 217

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

Na de terugtrekking van British Midland bleven alleen Lufthansa en British Airways (BA) op die markt
over omdat als gevolg van de overeenkomst met British Midland Lufthansa de grootste op deze markt
was geworden. In termen van de vluchtfrequenties had Lufthansa een marktaandeel van ongeveer 63 %.
Nog belangrijker is dat het BA niet lukte frequenter vluchten uit te voeren door een tekort aan slots op de
luchthaven van Frankfurt. Lufthansa bezit in zijn eentje 64 % van alle slots op zijn hub-luchthaven in
Frankfurt. Ondanks diverse verzoeken heeft BA geen extra slots in Frankfurt kunnen krijgen om aldus
zijn frequenties op het traject Londen-Frankfurt te vergroten. Daarentegen is de positie van Lufthansa op
Heathrow aanzienlijk sterker wegens de samenwerking met British Midland. Als gevolg hiervan was de
enig overgebleven concurrent van Lufthansa ernstig gehandicapt en bestond het risico dat Lufthansa de
mededinging op de markt zou elimineren.

Met het oog op de bezorgdheid van de Commissie op het gebied van de mededinging, zijn de partijen een
aantal verbintenissen aangegaan, met name om „slots” beschikbaar te stellen op de luchthaven van
Frankfurt, zodat nieuwkomers in de gelegenheid worden gesteld dagelijks vier vluchten uit te voeren.
Met het oog op gevallen waarin de nieuwkomer slechts enkele en niet alle slot-paren zou opeisen,
beloofden de partijen de resterende slots beschikbaar te stellen aan de luchtvaartmaatschappijen die op
dat moment reeds diensten zouden verlenen op het traject Frankfurt-Londen. Hierdoor zou British
Airways frequenter op dit traject kunnen gaan vliegen en op gelijke voet met Lufthansa kunnen
concurreren. Gezien de positie van Lufthansa op de luchthaven van Frankfurt boden de partijen aan
British Midland slots in Frankfurt te geven die door de concurrenten niet weer in de slot-pool zouden
worden ondergebracht. Op deze wijze zou worden voorkomen dat Lufthansa zijn positie op de
luchthaven van Frankfurt als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst verder zou versterken (69).

Door deze verbintenissen te aanvaarden, kon de Commissie het algehele concurrentiebevorderende effect
van de samenwerkingsovereenkomst zeker stellen en tegelijkertijd voorkomen dat de mededinging op
een belangrijke markt zou verdwijnen. De Commissie heeft een marktonderzoek uitgevoerd om zich
ervan te vergewissen dat de door de partijen beschikbaar gestelde slots daadwerkelijk door concurrenten
worden gebruikt. Ondertussen heeft BA deze slots in gebruik genomen, waardoor zijn dagelijkse
vluchten op het traject Londen-Frankfurt zijn toegenomen. Op basis van deze verbintenissen heeft de
Commissie besloten geen ernstige twijfels te uiten ten aanzien van de TPVJA, zodat een vrijstelling
krachtens artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3975/87 zes jaar geldig is (geen-bezwaarprocedure).

Grand Alliance/Americana Consortium (zaak COMP/D-2/37.982)

In maart heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een consortium dat wekelijkse
lijnvaartdiensten verzorgt tussen havens in Noord-Europa en van en naar havens in Noord-Amerika en
Mexico (70). De consortiumovereenkomst was op 10 oktober 2000 aangemeld. Krachtens de verordening
houdende toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op lijnvaartconsortia (71) heeft de
Commissie vanaf de datum van aanmelding zes maanden de tijd om tegen een overeenkomst verzet aan
te tekenen. Als de Commissie binnen deze periode geen actie onderneemt, wordt de aangemelde
overeenkomst automatisch geacht te zijn vrijgesteld gedurende de tijd dat de verordening van kracht is
(d.w.z. tot 25 april 2005).

¥69∂ Alle bijzonderheden over het pakket corrigerende maatregelen zijn gepubliceerd in PB C 83 van 14.3.2001, blz.6.
¥70∂ Partijen bij de overeenkomst waren enerzijds Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas

Container Line en P&O Nedlloyd (bedrijven die samen de „Grand Alliance” vormen) en anderzijds Lykes Lines Limited
en Mexican Line Limited (twee dochterondernemingen van Americana Lines Ltd.).

¥71∂ Verordening (EG) nr. 823/2000 van de Commissie van 19 april 2000 houdende toepassing van artikel 81, lid 3, van het
EG-Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen
lijnvaartondernemingen (consortia), PB L 100 van 20.4.2000, blz. 24.
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Na onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie dat het consortium voldeed aan de vrijstellings-
criteria die in de verordening worden beschreven. Met name werd geconstateerd dat het consortium
doeltreffende mededinging te duchten zou blijven hebben van andere scheepvaartmaatschappijen.
Daarom wordt de overeenkomst geacht te zijn vrijgesteld tot 25 april 2005.

UEFA-uitzendregels (zaak COMP/C-2/37.576) (72)

Op 20 april heeft de Commissie een negatieve verklaring afgegeven ten aanzien van de in juli 2000
gewijzigde versie van de UEFA-uitzendregels betreffende de voetbaluitzendingen op televisie (73).

Met ingang van het seizoen 2000/2001 stellen de nieuwe UEFA-uitzendregels de nationale
voetbalbonden in staat de uitzending van sportevenementen op hun grondgebied gedurende tweeënhalf
uur op zaterdag of zondag te verhinderen op het tijdstip waarop de belangrijkste nationale wedstrijden
worden gespeeld. Dit betekent een aanzienlijke verbetering wat betreft draagwijdte en procedure
vergeleken met de oorspronkelijke bij de Commissie aangemelde regels.

De aanvankelijk in 1988 aan de Commissie gepresenteerde UEFA-uitzendregels waren zeer ingewikkeld
en hadden een zeer grote draagwijdte. Het tijdsbestek dat hierbij werd gehanteerd, omvatte de gehele week
en er bestonden verschillende vergunningsvereisten. In de nieuwe uitzendregels is het vergunningenstelsel
afgeschaft. Voetbalbonden kunnen daarom niet langer willekeurig uitzendingen op hun grondgebied
tegenhouden. De UEFA deed ook afstand van een vrijstelling voor haar eigen UEFA-toernooien. Er is
derhalve niet langer sprake van marktverdeling tussen de UEFA en nationale voetbalbonden.

De termijn van tweeënhalf uur wordt afdoende geacht om te voorkomen dat het aantal stadionbezoekers
nadelig wordt beïnvloed door de gelijktijdige uitzending van voetbalwedstrijden op televisie. Daarnaast
kunnen voetbalfans die de wedstrijd graag ook op televisie willen zien, tijdig hun huis bereiken.

Hoewel voetbalclubs heel blij zijn met televisie-inkomsten, willen ze ook het aantal stadionbezoekers op
peil houden om de atmosfeer in het stadion te handhaven. De Commissie heeft bij haar beschikking in de
zaken betreffende de uitzendregels met de twee tegenstrijdige belangen rekening gehouden door de
mededingingsregels en de bijzondere sportkenmerken met elkaar te verzoenen.

De Commissie heeft ook in aanmerking genomen dat de nationale wedstrijden steeds vaker op meerdere
dagen van de week en op wisselende tijdstippen worden gespeeld. De combinatie van de geblokkeerde
uren en de diverse wedstrijden zal er daarom zelden toe leiden dat omroepen bepaalde voetbalwed-
strijden niet kunnen uitzenden en dat de kijkers deze niet kunnen zien. De Commissie kwam derhalve tot
de conclusie dat dit effect niet kan worden beschouwd als een merkbare beperking van de mededinging
in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-overeenkomst.

De Commissie heeft ook onderzoek gedaan naar de opkomende markt voor voetbaluitzendingen via
Internet (Internettelevisie). Zij was echter van mening dat de uitzendregels de technologische en
economische ontwikkelingen in de sector momenteel niet merkbaar zouden beperken. De Commissie
behoudt zich evenwel het recht voor in de toekomst op te treden als haar bekend wordt dat de
uitzendregels een obstakel zijn gaan vormen voor de ontwikkeling van nieuwe Internetdiensten.

¥72∂ Zie ook deel I, punten 165 en 224.
¥73∂ PB L 171 van 26.6.2001, blz. 12.
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De beschikking van de Commissie inzake de UEFA-uitzendregels doet geen afbreuk aan de beoordeling
van de gezamenlijke verkoop van uitzendrechten door nationale voetbalbonden, die nog steeds op grond
van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-overeenkomst wordt
onderzocht.

Europe to Caribbean lijnvaartconsortium (zaak COMP/D-2/38.021)

Eveneens in juni heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen een ander consortium dat
wekelijkse diensten verzorgt tussen havens in Noord-Europa en de Middellandse Zee en havens in het
Caribisch gebied (aangemeld op 13 december 2000) (74). Er werd vastgesteld dat was voldaan aan de
vrijstellingseisen van de verordening betreffende lijnvaartconsortia en dat het consortium doeltreffende
mededinging zou hebben te duchten van andere lijnvaartondernemingen. Daarom wordt de overeenkomst
geacht te zijn vrijgesteld tot 25 april 2005.

Intelsat (zaak COMP/37.995)

Op 1 juni 2001 heeft de Commissie een negatieve verklaring aan Intelsat doen toekomen voor zijn
herstructurering van een intergouvernementele organisatie naar een commercieel bedrijf (zie ook deel I,
punt 133).

Identrus (zaak COMP/37.462) (75)

Op 31 juli heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan overeenkomsten tussen een aantal
grote Europese en niet-Europese banken die een wereldwijd netwerk („Identrus”) tot stand brengen
voor de authentificatie van elektronische handtekeningen en andere aspecten van elektronische
handelstransacties (76).

Pro Europe (zaak COMP/38.051) (77)

Pro Europe werd door verscheidene nationale verpakkingsterugwinningssystemen opgericht om het
gebruik van het merkteken „Groene Punt” (Der Grüne Punkt) buiten Duitsland te controleren, waar
Duales System Deutschland (DSD) dit merkteken exploiteert. Het bedrijf heeft belangrijke licentieover-
eenkomsten gesloten met de volgende verpakkingsterugwinningssystemen in de EER: ARA (Oostenrijk),
Eco-Emballages (Frankrijk), EcoEmbalajes España (Spanje), Valorlux (Luxemburg), Sociedade Ponto
Verde (Portugal), Repak (Republiek Ierland), FOST Plus (België) en Materialretur (Noorwegen). Het
bedrijf heeft de betreffende overeenkomsten bij de Commissie aangemeld.

Pro Europe beschrijft zichzelf als een „werktuig via welke de deelnemers op hun eigen markten met
hetzelfde merkteken kunnen opereren”. De relevante markt staat los van de verpakkingsterugwinnings-
markten en wordt gevormd door de markt voor het beheer van het gebruik van een symbool ter
identificatie van verpakking waarop enige terugwinningsactiviteit wordt toegepast.

De Commissie concentreerde zich bij haar analyse vooral op de vraag wat het effect van de overeen-
komsten is: i) afscherming van de markt van het verlenen van bevrijdingsdiensten aan producenten

¥74∂ Partijen bij de overeenkomst waren CMA-CGM SA, A. P. Møller Maersk Sealand, Marfret en Nordana Line. 
¥75∂ Zie ook deel I, punt 132.
¥76∂ PB L 249 van 19.9.2001.
¥77∂ Zie ook deel I, kader 3.
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(markt van systemen voor de terugwinning van huishoudelijk verpakkingsafval) voor systemen die het
merkteken niet mogen gebruiken en/of ii) voorkomen dat ondernemingen met terugwinningsver-
plichtingen een zogenaamd zelfbeheer of individuele oplossingen op een bepaald grondgebied toepassen
en/of iii) onrechtmatige afbakening van de markten volgens nationale grenzen verdeeld.

Op verzoek van de Commissie bracht Pro Europe enkele wijzigingen in zijn overeenkomsten aan.
Sublicenties, die de hoofdlicentiehouders onder bepaalde omstandigheden aan hun concurrenten moeten
geven, zullen zo nodig dezelfde materiële en territoriale reikwijdte hebben als de hoofdlicentie. Pro
Europe beweerde ook dat niets in zijn overeenkomsten zijn leden ervan weerhield zelfbeheer toe te
passen en het Groene Punt-symbool op verpakkingen te plaatsen. Bovendien beloofde Pro Europe ten
behoeve van een mogelijke sublicentiehouder in actie te komen wanneer een hoofdlicentiehouder zonder
gegronde reden weigert een sublicentie af te geven. Ten slotte blijkt de huidige verdeling van de markten
langs nationale grenzen niet voort te vloeien uit regels van Pro Europe maar uit nationale voorschriften.

Na het aanbrengen van de veranderingen is op 28 september 2001 een negatieve verklaring afgegeven.

Overleg over vrachtvervoerstarieven binnen de IATA 
(zaak COMP/D2/36.563) (78)

De conferenties over vrachtvervoerstarieven binnen de IATA vormen een forum waar luchtvaartmaat-
schappijen hoofdzakelijk bijeenkwamen om afspraken te maken over tarieven voor het vervoeren van
vracht. Tot juni 1997 profiteerde dit systeem van een groepsvrijstelling krachtens Verordening (EEG)
nr. 1617/93 (79) van de Commissie, die Europese luchtvaartmaatschappijen in feite in staat stelde een
overeenkomst te bereiken inzake vrachtvervoerstarieven binnen de EER. Deze groepsvrijstelling is per
30 juni 1997 ingetrokken door Verordening (EG) nr. 1523/96 van de Commissie van 24 juli 1996 (80).

De belangrijkste reden dat de Commissie de groepsvrijstelling introk, was dat de tarieven die tijdens de
conferenties over vrachtvervoerstarieven waren vastgesteld, veel hoger bleken te zijn dan de
markttarieven en dat het systeem niet langer van wezenlijk belang leek om „interlining” (81) mogelijk te
maken binnen de EER.

Na de intrekking van de groepsvrijstelling meldde de IATA het systeem aan op grond van Verordening
(EEG) nr. 3975/87 van de Raad van 14 december 1987 (82) en vroeg ze een individuele vrijstelling aan.
Het belangrijkste argument van de IATA voor de tariefconferenties was dat ze de interlining van vracht
vereenvoudigden. De vrachtvervoerstarieven die tijdens het overleg over de tarieven zijn vastgesteld,
werden namelijk op groothandelsniveau gebruikt om de vergoeding voor iedere luchtvaartmaatschappij
te berekenen voor haar aandeel in een interlining-actie.

In een mededeling van punten van bezwaar die de Commissie in mei 2001 aan de IATA heeft doen
toekomen, nam zij het voorlopige standpunt in dat de conferenties over vrachtvervoerstarieven van de
IATA onder artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag vielen. In haar analyse op grond van artikel 81, lid 3,
stemde de Commissie in met het feit dat de conferenties over vrachtvervoerstarieven het aanbieden van
een veelomvattend interlining-systeem binnen de EER vereenvoudigden. Zij was echter van mening dat

¥78∂ Zie ook deel I, punten 143 e.v.
¥79∂ PB L 155 van 26.6.1993.
¥80∂ PB L 190 van 31.7.1996.
¥81∂ „Interlining” doet zich voor wanneer een vracht gedurende (een deel van) de reis wordt vervoerd door een andere

luchtvaartmaatschappij dan die waarmee de klant een contract heeft.
¥82∂ PB L 374 van 31.12.1987.



ANTITRUST 221

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

de IATA niet had kunnen aantonen dat dit beperkende systeem nog steeds essentieel was voor het aanbod
aan klanten van efficiënte interlining-diensten binnen de EER.

Het systeem van tariefconferenties is 55 jaar oud en dateert uit de tijd dat luchtvervoersmarkten strikt
werden gereguleerd. Het huidige regelgevingskader binnen de EER verschilt hemelsbreed van het kader dat
gold toen de tariefconferenties van de IATA werden opgezet. Daarnaast zijn communautaire luchtvaart-
maatschappijen momenteel bezig mondiale netwerken te bouwen. Vaak verzorgen ze interlining met hun
alliantiepartners of andere luchtvaartmaatschappijen op grond van bilaterale overeenkomsten.

In reactie op de mededeling van punten van bezwaar stemde de IATA ermee in de gemeenschappelijke
vaststelling van vrachtvervoerstarieven binnen de EER te beëindigen. Concreet betekent dit dat, met ingang
van het begin van het jaar 2002, de vrachtvervoerstarieven die door iedere luchtvaartmaatschappij
afzonderlijk worden vastgesteld in de plaats komen van de tijdens de tariefconferenties gemeenschappelijk
vastgestelde tarieven.

Hierop besloot de Commissie deze zaak te beëindigen. De Commissie richtte ook een „comfort letter”
(een niet-verbindende administratieve brief) aan de IATA met een aantal andere administratieve en
technische voorstellen in de vrachtvervoerssector die interlining vereenvoudigen op andere wijze dan het
vaststellen van vervoerstarieven.

2.2. Verticale overeenkomsten

Returpack-PET (zaken COMP/35.656 en COMP/37.224) 
Returpack Aluminium (zaak COMP/35.658)
Returglas (zaak COMP/35.669)

Op 24 april heeft de Commissie in administratieve brieven haar goedkeuring verleend aan de
lidmaatschaps- en operationele overeenkomsten van drie regelingen om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen inzake verpakkingsafval van dranken die door Zweedse brouwerijen, verpakkingsbe-
drijven en detailhandelaren (de groep Svenska Returpack en anderen) in het leven zijn geroepen. Deze
drie systemen werden in Zweden opgezet om aan de terugwinnings- en recyclingverplichtingen van de
leden te voldoen en om de terugwinning en recycling van drankverpakkingen van PET-plastic,
aluminium en glas te waarborgen, zoals in de nationale wetgeving wordt verlangd.

De Commissie merkte op dat de Zweedse mededingingsautoriteit krachtens het nationale mededin-
gingsrecht tot eind 2004 vrijstellingen had verleend. Konkurrensverket had namelijk geoordeeld dat de
mededinging kon worden beperkt door de eis dat alleen gebruik mocht worden gemaakt van de verdich-
tingsmethode (en dus van verdichtingsmachines), omdat andere methoden en andere machines, zoals
versnippering, werden uitgesloten. Tevens was zij van oordeel dat de mededinging kon worden verstoord
door de beperking dat ex-leden geen gebruik mochten maken van verpakkingen die tot het systeem
behoorden of waarvan abusievelijk werd gedacht dat ze daartoe behoorden. Niettemin vond ze deze
beperkingen gerechtvaardigd en verleende ze derhalve een vrijstelling.

De Commissie stemde in met deze analyse van de nationale autoriteit en kwam tot de conclusie dat er
administratieve vrijstellingsbrieven konden worden verzonden. Herziening is mogelijk als zich op de
markt veranderingen voordoen en vooral na het verstrijken van de nationale vrijstellingen.
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Yves Saint Laurent (zaak COMP/F-1/36.533)

Op 16 mei heeft de Commissie in een administratieve brief individuele vrijstelling verleend voor het
systeem van selectieve distributie van het bedrijf Yves Saint Laurent Parfums (YSLP) voor luxeproducten
in de sector parfum, make-up en verzorging (83). De overeenkomst inzake selectieve distributie van YSLP
voldeed sinds 1 juni 2000 ook aan de vrijstellingsvoorwaarden van Groepsvrijstellingsverordening (EG)
nr. 2790/1999 (84) waarvan selectievedistributieovereenkomsten kunnen profiteren.

In het bijzonder staat YSLP zijn erkende detailhandelaren die een materieel verkooppunt exploiteren, toe
hun producten ook via Internet te verkopen. YSLP stelt wel kwaliteitsnormen vast wat betreft het gebruik
van de Internetsite voor de verkoop van zijn luxeproducten, zoals het bedrijf in het kader van zijn systeem
van selectieve distributie ook zou doen voor een winkel.

In de richtsnoeren inzake verticale beperkingen (85) onderstreept de Commissie het belang van Internet
voor het concurrentievermogen van de Europese economie en stimuleert zij een brede verspreiding van
dit moderne communicatie- en handelsinstrument. Zij is met name van oordeel dat een verbod op de
verkoop via Internet voor de distributeurs — zelfs in een systeem van selectieve distributie — een
beperking inhoudt van de verkoop aan de consument en dus niet onder de verordening valt.

Ter herinnering: in 1992 had de Commissie aan het parfumdistributiesysteem YSLP een individuele
vrijstelling verleend op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag voor de periode 1 juni 1991-
31 mei 1997 (86). In een arrest van 12 december 1996 (87) had het Gerecht van eerste aanleg van de Europese
Gemeenschappen deze vrijstellingsbeschikking grotendeels bevestigd. Gezien de beschikkingspraktijk
van de Commissie en de arresten van het Gerecht van eerste aanleg die daarop betrekking hebben, geldt
de goedkeuring van de Commissie eveneens voor de periode tussen de vervaldatum van de beschikking
van 1992 en de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening (EG) nr. 2790/1999.

Eco-Emballages (zaak COMP/34.950) (88)

In een beschikking van 15 juni (89) heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de contracten die
het Franse bedrijf Eco-Emballages SA gesloten heeft met betrekking tot zijn systeem van selectieve
inzameling en terugwinning van huishoudelijk verpakkingsafval. Deze beschikking behoort tot een groep
van beschikkingen waarin het beleid van de Commissie omtrent de terugwinning van verpakkingsafval
wordt vastgesteld.

Producenten (inclusief distributeurs en importeurs) van verpakte goederen betalen Eco-Emballages een
financiële bijdrage waarmee zij hun wettelijke verplichtingen op het gebied van de recycling van
verpakkingen afkopen. Eco-Emballages draagt deze inkomsten weer over aan de lokale autoriteiten, die
onder meer verantwoordelijk zijn voor de inzameling van huishoudelijk afval op hun grondgebied. Deze
bijdragen hebben als doel de lokale autoriteiten compensatie te bieden voor de extra kosten van het
selectief inzamelen en sorteren van dit type afval. Vervolgens verkopen de lokale autoriteiten het

¥83∂ Persbericht IP/01/713, 17.5.2001.
¥84∂ Verordening (EG) nr. 2790/1999 van 22 december 1999, PB L 366 van 29.12.1999.
¥85∂ Bekendmaking van de Commissie 2000/C 291/01, paragraaf 51, PB C 291 van 13.10.2000.
¥86∂ Beschikking van de Commissie van 16.12.1991 (33.242 Yves Saint Laurent Parfums), PB L 12 van 18.1.1992, blz. 24.
¥87∂ Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van Groupement d’achat Edouard Leclerc/Commissie, zaak T-19/92 (1996),

Jurispr. II-1851.
¥88∂ Zie ook deel I, kader 3.
¥89∂ PB L 233 van 31.8.2001, blz. 37.
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gesorteerde materiaal aan industriële bedrijven die een terugwinningsprocédé uitvoeren. Deze
verschillende activiteiten vormen de relevante en desbetreffende dienstverleningsmarkten op het Franse
grondgebied.

Na een waarschuwing van de Commissie heeft Eco-Emballages enkele van zijn contractclausules
gewijzigd. Hierdoor kon de Commissie oordelen dat er niet langer sprake was van mededingingsbe-
perkingen en voor alle aangemelde overeenkomsten een negatieve verklaring afgeven.

De belangrijkste wijzigingen en verbintenissen betroffen de looptijd en werkingssfeer van de contracten
en de verlening van sublicenties voor het gebruik van het Groene Punt-logo op verpakkingen. Momenteel
kunnen producenten na een jaar en aan het eind van elk daaropvolgend jaar uit het systeem stappen. Ook
lokale autoriteiten kunnen hun contract met betrekking tot het systeem onmiddellijk beëindigen, terwijl
Eco-Emballages gebonden is aan de contractduur van zes jaar tenzij de gemeente in gebreke blijft.
Producenten kunnen een contract sluiten voor al hun verpakkingen of enkele daarvan en lokale
autoriteiten kunnen een contract sluiten voor alle of slechts een deel van het verpakkingsafval dat zij
inzamelen, dit wil zeggen voor sommige of alle categorieën glas, papier/karton, metalen en plastic.

Eco-Emballages stemde er tevens mee in het Groene Punt-logo aan te bieden aan iedereen die met het
oog op bedrijfsactiviteiten een legitieme behoefte aan dit symbool heeft. Een kleine concurrent, Adelphe,
heeft van Eco-Emballages een sublicentie verkregen waarmee het het Groene Punt in zijn systeem kan
gebruiken en andere mogelijke potentieel concurrerende systemen hebben eveneens recht op een
sublicentie. Voorts stemde Eco-Emballages ermee in dergelijke sublicenties zelfs te verlenen aan
ondernemingen die voor het geheel of een deel van hun verpakkingen afzonderlijke afspraken willen
maken en voor het restant een beroep doen op de diensten van een collectief systeem in Frankrijk of een
ander land. Hierdoor kan een sublicentiehouder verpakkingen met het Groene Punt-logo gebruiken ook
al betaalt hij slechts naarmate gebruik wordt gemaakt van de diensten van het bevrijdingssysteem. De
terugwinningsresultaten van het andere systeem of de regeling voor zelfbeheer moeten wel aan
vergelijkbare eisen voldoen als die van collectieve systemen.

Betaalkaarten van Visa International (zaak COMP/29.373)

Op 9 augustus heeft de Commissie een beschikking gegeven op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag
in de zaak Visa International (90) (voor nadere bijzonderheden zie deel I, punten 200 e.v.).

Duales System Deutschland (DSD) 
(zaak COMP/34.493 — positieve beschikking) (91)

In een beschikking van 17 september (92) heeft de Commissie een negatieve verklaring afgegeven ten
aanzien van de aangemelde statuten van DSD en garantiecontracten en de dienstverleningsovereen-
komsten vrijgesteld.

In het verleden maakte de Commissie zich wat betreft de mededinging in verband met systemen voor de
inzameling en recycling van verpakkingsafval vooral zorgen over de vrije verkoop van secundair
materiaal door inzamelbedrijven en de duur van de dienstverleningsovereenkomsten. Een ander

¥90∂ PB L 293 van 10.11.2001.
¥91∂ Zie ook deel I, kader 3.
¥92∂ PB L 319 van 4.12.2001, blz. 1.
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belangrijk aandachtspunt was de onbeperkte toegang van de concurrenten van DSD tot de inzamelingsin-
frastructuur van de DSD-inzamelbedrijven.

DSD heeft dienstverleningsovereenkomsten en garantiecontracten gesloten waarin oorspronkelijk werd
bepaald dat een inzamelbedrijf het ingezamelde materiaal niet zelf op de markt mocht brengen. De
Commissie maakte bezwaar tegen deze beperking omdat DSD en de garantieondernemingen daardoor
een belangrijke of zelfs dominante leverancier van secundaire grondstoffen konden gaan vormen en
konden beletten dat inzamelbedrijven materiaal op de markt zouden brengen en zo met elkaar zouden
concurreren. Ondertussen heeft DSD deze beperking afgeschaft, behalve voor kunststoffen: wegens
negatieve marktprijzen moet het inzamelbedrijf het ingezamelde kunststofafval overdragen aan een
garantieonderneming die door DSD is aangewezen.

Dat op grond van de dienstverleningsovereenkomsten met een looptijd van maximaal 15 jaar per
administratief district slechts één inzamelbedrijf als exclusieve partner van DSD werd aangewezen,
betekende een mededingingsbeperking krachtens artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, omdat de toegang
tot de relevante markt voor binnenlandse en buitenlandse inzamelbedrijven was geblokkeerd. De
Commissie zocht uit of dergelijke langlopende exclusieve overeenkomsten ook echt noodzakelijk waren.
Uit de resultaten van de door de Commissie verrichte economische analyse kon worden opgemaakt dat
inzamelbedrijven voldoende tijd hadden om een economisch bevredigende investeringsopbrengst te
realiseren als de dienstverleningsovereenkomsten tot eind 2003 geldig zouden zijn. De Commissie bracht
de aanmeldende partijen van deze bevinding op de hoogte en zij meldden de dienstverleningsovereen-
komsten in het licht daarvan aan. De Commissie verleende derhalve een vrijstelling tot eind 2003.

De looptijd van de dienstverleningsovereenkomsten hangt nauw samen met de toegang tot de
inzamelingsinfrastructuur. De relevante markt voor de inzameling en sortering van verpakkingsafval van
huishoudens wordt gekenmerkt door specifieke omstandigheden aan de aanbodzijde (netwerkstructuren,
afvalverwijderingsgewoonten van de consument, eisen voor de plaatsing van containers), die het
dupliceren van de bestaande inzamelingsinfrastructuur voor de huishoudens in veel gevallen onmogelijk
of economisch onuitvoerbaar maken. Daarom is onbeperkte toegang tot de inzamelingsfaciliteiten een
eerste vereiste voor mededinging op de downstream-markt voor de organisatie van de terugname en
terugwinning van gebruikte verkoopverpakkingen. De inzamelbedrijven zijn eigenaar van deze faciliteiten
en er is in de aangemelde dienstverleningsovereenkomsten geen enkele bepaling op grond waarvan de
inzamelbedrijven deze faciliteiten niet aan concurrenten van DSD mogen aanbieden. Aangezien
ongehinderde toegang tot de inzamelingsinfrastructuur uit mededingingsoogpunt van essentieel belang is,
heeft de Commissie het nodig geacht aan de beschikking verplichtingen te verbinden om ervoor te zorgen
dat de mededinging op de relevante markten niet wordt beperkt. In november 2001 heeft DSD bij het
Gerecht van eerste aanleg beroep aangetekend tegen de verplichting.

Porsche (zaak COMP/F-2/37.886) (93)

De Duitse sportautofabrikant Porsche AG heeft bij de Commissie zijn nieuwe distributieovereenkomsten
voor de groothandel en detailhandel in Porsches aangemeld. Deze standaardovereenkomsten voorzien in
een selectieve en exclusieve distributie van nieuwe Porsches en reserveonderdelen en bevatten een
verplichting voor alle Porschedealers om volgens de normen van Porsche service aan klanten te verlenen.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de nieuwe overeenkomsten de mededinging op het gebied van
sportauto’s merkbaar beperken, met name vanwege de combinatie van verplichtingen op het vlak van

¥93∂ Zie ook deel I, punt 185.
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exclusieve en selectieve distributie en exclusieve levering en afname, de non-concurrentieverplichtingen.
Op grond van deze verplichtingen moeten Porschedealers die andere merken willen verkopen, dat onder
de noemer van een aparte wettelijke entiteit doen, via een apart beheer en in aparte showrooms, en wel op
zodanige wijze dat de merken niet met elkaar worden verward. Daarnaast waren er nog andere
beperkingen. Na bepaalde wijzigingen van de overeenkomsten kwam de Commissie tot de conclusie dat
de gewijzigde distributieovereenkomsten in aanmerking kwamen voor de groepsvrijstelling van
Verordening (EG) nr. 1475/95 inzake motorvoertuigendistributie en klantenserviceovereenkomsten (94).
Een van de wijzigingen had betrekking op de verkoopdoelstellingen die met de Porschedealers waren
overeengekomen: alle verkopen worden meegerekend ongeacht de verblijfplaats van de koper, een
belangrijke wijziging met het oog op de bevordering van de grensoverschrijdende handel binnen de
interne markt. Een andere wijziging had te maken met on-linetransacties die Porschedealers nu mogen
verrichten als consumenten via Internet willen kopen. Bovendien heeft Porsche aangegeven dat het alle
zelfstandige reparateurs zonder onderscheid toegang zal verlenen tot alle technische informatie.
Vervolgens werd de zaak afgesloten met een administratieve brief.

Fédération internationale de l’automobile — FIA (zaak COMP/35.613) en
FIA-wereldkampioenschap Formule 1 (zaak COMP/36.638) (95)

Dit onderzoek betrof een aantal zaken in verband met de organisatie van autosportevenementen en de
commerciële exploitatie ervan.

Op 22 juli 1994 heeft de Fédération internationale de l’automobile (FIA) haar regels bij de Commissie
aangemeld. Vervolgens werd de overeenkomst tussen de FIA en International Sportsworld
Communicators Ltd (ISC) betreffende de verkoop van uitzend- en mediarechten op bepaalde FIA-
kampioenschappen (uitgezonderd Formule 1) eveneens aangemeld (96). De commerciële overeenkomsten
met betrekking tot het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 werden op 5 september 1997 afzonderlijk
aangemeld door de FIA en Formula One Administration Limited („FOA”, houder van de commerciële
rechten van dit kampioenschap) (97).

In 1997 en 1998 ontving de Commissie drie klachten over deze aanmeldingen. De klachten werden
ingediend door: i) de AE TV Co-operation GmbH (98), een televisiemaatschappij die zich vooral
beklaagde over de European Truck Racing Cup; ii) de GTR-organisatie (99), die een internationale reeks
wedstrijden voor „Grand Touring” (GT)-wagens organiseerde en promootte. Vervolgens werden alledrie
klachten ingetrokken en de zaken afgesloten.

De zaken hadden betrekking op de volgende diensten en producten: a) de organisatie van grensover-
schrijdende motorsportwedstrijden, b) de promotie van dergelijke wedstrijden, c) het afgeven van
erkenningen en vergunningen aan organisatoren van en deelnemers aan autosportevenementen, d) de
uitzendrechten van het FIA-kampioenschap Formule 1.

Op 29 juni 1999 heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar gestuurd volgens welke de
FIA een „belangenconflict” had in die zin dat zij haar regelgevende bevoegdheden gebruikte om de
organisatie tegen te houden van races die concurrentie vormden voor de door de FIA gepromote of

¥94∂ PB L 145 van 29.6.1995, blz. 25.
¥95∂ Zie ook deel I, punten 221 e.v.
¥96∂ Zaak COMP/35.613.
¥97∂ Zaak COMP/36.638 — FIA/FOA.
¥98∂ Zaken COMP/36.520 en COMP/37.319.
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georganiseerde evenementen (d.w.z. evenementen die de FIA een commercieel voordeel opleverden). De
Commissie achtte het bezwaarlijk dat de FIA de televisierechten opeiste voor motorsportwedstrijden die
zij goedkeurde en tevens verzette zij zich tegen bepaalde clausules in de Concorde-overeenkomst waarin
de voorwaarden voor de organisatie en het verloop van het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 worden
geregeld en waarin de wijze wordt bepaald waarop bij het beheer ervan wordt gestemd, onder verwijzing
naar andere overeenkomsten, contracten en FIA-regels. Ten slotte bleken sommige aangemelde
contracten in strijd te zijn met artikel 81 en/of artikel 82 van het EG-Verdrag omdat zij het voor een
potentiële nieuwkomer nog moeilijker maakten de markt te betreden: krachtens de contracten met
promotors konden Formule 1-circuits tien jaar lang niet gebruikt worden voor races die met de Formule 1
concurreerden; de Concorde-overeenkomst maakte het voor de teams onmogelijk aan andere, met de
Formule 1 vergelijkbare, wedstrijden mee te doen; de overeenkomsten met omroepen betreffende de
uitzending van de Grand Prix bevatten een bepaling op grond waarvan hun een financiële sanctie werd
opgelegd als zij motorsporten toonden die een concurrent van de Formule 1 vormden. Het bleek dat in
sommige overeenkomsten tussen FOA en omroepen de mededinging werd beperkt in de zin van artikel
81 van het EG-Verdrag door de laatsten gedurende een buitensporig lange periode het alleenrecht op hun
grondgebied te verlenen.

Op 26 april 2000 hebben de FIA en FOA verscheidene voorstellen ingediend om de aangemelde overeen-
komsten substantieel te wijzigen teneinde de zorgen weg te nemen die de Commissie in haar mededeling
van punten van bezwaar kenbaar had gemaakt.

De wijzigingen hadden als doel:

— een volledige scheiding aan te brengen tussen de commerciële en regelgevende taken met betrekking
tot het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 en het FIA-wereldkampioenschap rally waarbij nieuwe
overeenkomsten worden voorgesteld die de commerciële exploitatie van deze kampioenschappen strikt
gescheiden houden van de organisatie;

— de doorzichtigheid van de besluitvormings- en beroepsprocedures te verbeteren en het afleggen van
verantwoording beter te organiseren;

— de toegang tot de motorsport te garanderen aan iedereen die voldoet aan de relevante veiligheids- en
sportiviteitscriteria;

— te waarborgen dat de FIA alle evenementen goedkeurt die aan bepaalde veiligheids- en
sportiviteitscriteria voldoen en ervoor te zorgen dat de toegang tot externe, onafhankelijke
beroepsprocedures niet wordt beperkt;

— de looptijd van de contracten over de uitzendrechten voor openbare uitzending van beelden van het
FIA-wereldkampioenschap Formule 1 aan te passen.

Volgens de Commissie bevatten de voorgestelde veranderingen in het regelgevingskader en in de
commerciële overeenkomsten voldoende structureel corrigerende maatregelen om het gevaar van
mogelijk misbruik in de toekomst tot een minimum te beperken en de basis te leggen voor een gezond
concurrentieklimaat wat betreft economische activiteiten die aan motorsporten zijn gerelateerd. Als
reactie op deze wijzigingen publiceerde de Commissie een bekendmaking overeenkomstig artikel 19,
lid 3, van Verordening (EG) nr. 17 van 13 juni 2001 (100).

¥100∂ PB C 169 van 13.6.2001, blz. 5.
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Op 29 oktober 2001 heeft de Commissie haar onderzoek afgesloten met het verzenden van
administratieve brieven en vervolgens publiceerde zij ter toelichting een persbericht (101). De Commissie
zal zorgvuldig onderzoek doen naar alle veranderingen in de commerciële belangen van de eigenaren van
het wereldkampioenschap Formule 1 om te bepalen of dergelijke veranderingen een nadelige uitwerking
hebben op de downstream-televisiemarkten.

De Commissie is van mening dat deze oplossing garandeert dat er ten behoeve van sportfans op het
gehele grondgebied van de EU een openbare dekking van populaire races en strenge veiligheidsnormen
gelden. De sport zal zich ontwikkelen binnen een gemeenschappelijk regelgevingskader dat de
organisatie van grensoverschrijdende wedstrijden in Europa bevordert. Ten slotte zal de consument
kunnen kiezen uit een grotere verscheidenheid aan motorsportevenementen omdat organisatoren en
circuiteigenaren wedstrijden van buiten de EU naar hun terrein mogen halen.

3. Schikkingen

Bankkosten voor het wisselen van valuta’s in de eurozone 
— België, Finland, Portugal, Ierland, Nederland en Duitsland
(zaken 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 en COMP/E-1/37.919)

De totstandkoming van de euro op 1 januari 1999 leidde onherroepelijk tot een vaste wisselkoers van de
elf (vanaf 1 januari 2001 twaalf) EU-valuta’s die deel uitmaken van de Monetaire en Economische Unie,
waardoor de marge tussen de aan- en verkoopprijs van vreemde valuta’s kwam te vervallen en daarmee
een bron van inkomsten voor de banken.

Kort na deze datum ontving de Commissie klachten van consumenten die beweerden dat sommige
banken hun kosten voor het wisselen van bankbiljetten binnen de eurozone collectief hadden vastgelegd.

Prijsstellingskartels vormen een flagrante schending van het mededingingsrecht, ongeacht of ernaar
gestreefd wordt de prijzen kunstmatig hoog te houden of prijsdalingen zo veel mogelijk te beperken. Elke
bank moet zijn wisselkoersen afzonderlijk vaststellen. Banken mogen daarover geen collectieve overeen-
stemming bereiken. Dergelijke praktijken vormen naar hun aard een zeer ernstige inbreuk op de
mededingingsregels en de Commissie legt in voorkomend geval zware sancties op.

Om alle relevante feiten met betrekking tot de mogelijke concurrentieverstorende overeenkomsten of
onderling afgestemde feitelijke gedragingen te kennen, voerde de Commissie bij enkele banken onaange-
kondigd meerdere inspecties uit en zond ze informatieverzoeken naar de meeste banken binnen de
eurozone.

Door middel van dit onderzoek verzamelde de Commissie bewijzen dat bepaalde nationale groepen
banken wellicht hebben samengespannen om de wisselkosten op een bepaald niveau te houden teneinde
de verliezen als gevolg van de invoering van de euro zo veel mogelijk te beperken. Op grond hiervan
leidde de Commissie in 2000 een procedure in tegen een groot aantal banken en wisselkantoren in zeven
lidstaten (Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Nederland en Portugal).

¥101∂ IP/01/1523, 30.10.2001.
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Om een schikking te treffen met betrekking tot de antitrustprocedure van de Commissie, deden enkele
banken tijdens de procedure, tussen april en juli 2001, unilaterale voorstellen aan de Commissie, die
inhielden dat zij i) de wisselkosten van bankbiljetten aanzienlijk zouden verlagen en ii) al deze kosten
uiterlijk in oktober 2001 volledig zouden afschaffen, in ieder geval voor aankooptransacties van
rekeninghouders.

Aangezien de uitzonderlijke omstandigheid zich voordeed dat de betreffende markt zou verdwijnen, dit
wil zeggen het wisselen van bankbiljetten, als gevolg van de invoering van de euro in januari 2002 en
omdat de ingediende voorstellen aanvaardbaar waren, besloot de Commissie de lopende kartelprocedures
tegen meer dan vijftig banken in België, Finland, Ierland, Nederland, Portugal en een aantal banken in
Duitsland te beëindigen.

De Commissie was van oordeel dat er door de voorgestelde verandering in het commerciële gedrag van
de banken een eind zou komen aan de vermeende inbreuk. De Commissie besloot de procedure uit
oogpunt van publiek belang te beëindigen om de consumenten een rechtstreeks en onmiddellijk voordeel
te verschaffen.

De consument heeft sinds mei 2001 inderdaad behoorlijk geprofiteerd van een belangrijke verlaging van
de kosten voor het wisselen van bankbiljetten en in het laatste kwartaal van 2001 van de verdwijning van
die kosten. Bovendien werd de invoering van eurobankbiljetten en -munten op 1 januari 2002 door deze
maatregel vergemakkelijkt.

Uit deze zaken blijkt duidelijk hoe belangrijk de rol van de consumenten is, als verdedigers van een
doeltreffende handhaving van het mededingingsbeleid en als degenen die daar het meest baat bij hebben.
Consumenten en consumentenorganisaties kunnen hun belangrijke rol in mededingingskwesties
versterken door alert te blijven en actief mee te doen aan het opsporen van onwettig samenzwe-
ringsgedrag.

Corrib (zaak COMP/E-3/37.708)

De Europese Commissie heeft haar onderzoek met betrekking tot het Ierse Corrib-gasveld afgesloten na
het besluit van de eigenaren van Corrib tot intrekking van hun verzoek om een vrijstelling voor het
gezamenlijk op de markt brengen van gas dat in Corrib is geproduceerd (102). Hierdoor krijgen
gasconsumenten in Ierland een grotere keuzemogelijkheid wat betreft gasleveranciers.

Het Corrib-gasveld ligt uit de westkust van Ierland en werd onlangs ontdekt. De eigenaren hebben
besloten dat het veld commercieel wordt geëxploiteerd en het zal in de komende jaren het enige inheemse
gasveld in Ierland zijn na de uitputting van het bestaande gasveld bij Kinsale, tenzij er nieuwe
ontdekkingen worden gedaan.

In 1999 hebben de eigenaren van Corrib, Enterprise Energy Ireland Limited, Statoil (Noorwegen) en
Marathon (Verenigde Staten) verzocht om een vrijstelling om het in Corrib geproduceerde gas gedurende
de eerste vijf productiejaren gezamenlijk op de markt te mogen brengen. De bedrijven stelden dat
gezamenlijke verkoop nodig zou zijn om tegenwicht te bieden aan de koopkracht van de gevestigde Ierse
energiebedrijven. Dit zijn Bord Gais Eirean (BGE), het openbare gasbedrijf, en Electricity Supply Board
(ESB), het openbare elektriciteitsbedrijf dat grote hoeveelheden gas gebruikt voor de elektriciteitsop-
wekking.

¥102∂ IP/01/578, 20.4.2001.
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Hoewel de Europese Commissie de sterke marktpositie van BGE en ESB erkende, maakte zij zich zorgen
over de mededinging. Zij vroeg zich met name af of de krachtens het Europese mededingingsrecht
verlangde economische voordelen worden gerealiseerd wanneer de bedrijven het gas gezamenlijk op de
markt brengen. De Commissie hield daarbij ook rekening met het feit dat door het huidige liberalise-
ringsproces in de gassector meer gasconsumenten „in aanmerking komen”, dit wil zeggen vrij tussen
leveranciers kunnen kiezen. In Ierland, dat wordt gekenmerkt door een snelle groei van zijn energie-
markten, omvatten deze in aanmerking komende afnemers reeds stroomopwekkingsbedrijven en energie-
intensieve industriële consumenten.

De Corrib-partners, die nog geen gevolg hadden gegeven aan de afspraken over het gezamenlijk op de
markt brengen, trokken hun vrijstellingsverzoek in nadat de Commissie haar zorgen kenbaar had
gemaakt. Vanwege de intrekking besloot de Europese Commissie haar onderzoek te beëindigen. De zaak
bevestigt het algemene beleid van de Commissie dat inhoudt dat gezamenlijke verkoop in de gassector
niet langer wordt getolereerd, tenzij dringende redenen als rechtvaardiging worden aangevoerd.

Marathon (zaak COMP/E-3/36.246)

De Europese Commissie heeft ten aanzien van de Marathon-zaak een schikking getroffen met het Duitse
gasbedrijf Thyssengas nadat Thyssengas zich ertoe had verbonden de toegang tot de pijpleidingen van
Thyssengas effectiever te maken (103). De Marathon-zaak betrof de vermeende gezamenlijke weigering
door enkele Europese gasbedrijven, waaronder Thyssengas, om gaspijpleidingen op het Europese
vasteland toegankelijk te maken. De zaak werd aan het rollen gebracht na een klacht van de Noorse
gasproducent Marathon. De klacht werd later ingetrokken nadat de partijen een commerciële schikking
hadden getroffen. De Europese Commissie besloot echter dat het in het belang van de Gemeenschap was
het onderzoek voort te zetten.

Van de bedrijven waarop het onderzoek betrekking had, diende Thyssengas — de kleinste van de
Europese exploitanten — substantiële voorstellen in om de toegang tot zijn netwerk effectiever te maken.
De verbintenissen van Thyssengas bestrijken vijf gebieden.

— Wat compensatie betreft zal Thyssengas de transporteurs helpen bij het vermijden van hoge
vergoedingen wegens onevenwichten door een gratis on-linecompensatiesysteem in te voeren dat
onevenwichten tussen nominale en daadwerkelijke leveringen beperkt. Thyssengas zal ook een
zogenaamd „uitgebreid compensatieregime” aanbieden dat de flexibiliteitsmarge van de
transporteurs verhoogt van 15 tot 25 %. Daarenboven kunnen transporteurs onevenwichten binnen
de maand compenseren hetzij in natura (bv. door extra gasleveringen) of door het ruilen van
onevenwichten met andere klanten dan wel het betalen van een vergoeding voor het onevenwicht.

— De verbintenissen van Thyssengas met betrekking tot de handel in capaciteitsrechten is een eerste
stap in de ontwikkeling van een secundaire markt waarop houders van capaciteitsrechten de van de
eigenaars van de pijpleidingen verworven rechten kunnen verhandelen. In dit verband zij erop
gewezen dat Thyssengas ertoe bereid is vervoerscontracten van korte duur aan te bieden — zelfs
contracten van één dag — en zal toestaan dat verschillende transporteurs vervoerscontracten
bundelen om aldus de kosten te verlagen.

— Met betrekking tot het flessenhalsbeheer verbindt Thyssengas zich ertoe een zogenaamd „use it or
lose it”-beginsel in te voeren voor capaciteitsreserveringen van haar eigen gashandeldivisie. Deze
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verbintenis houdt in dat derden ertoe gerechtigd zijn op verzoek ongebruikte vervoerscapaciteit die
aanvankelijk was voorbehouden voor de handelsdivisie van Thyssengas, op geldige wijze te
gebruiken. Thyssengas verbindt zich tevens ertoe onderbreekbare contracten aan te bieden die in het
algemeen leiden tot een continu transport tenzij er zich een onderbreking voordoet bijvoorbeeld
wegens een temperatuurdaling.

— Teneinde de transparantie van haar toegangsregeling te verbeteren zal Thyssengas op haar website
een gedetailleerde kaart publiceren waarop de beschikbare capaciteit aan de belangrijkste
toegangspunten van het pijpleidingenstelsel van Thyssengas wordt aangegeven. Evenzo zal
Thyssengas een computersysteem creëren dat de transporteurs vereenvoudigde informatie biedt over
de doorvoertarieven van Thyssengas.

— Ten slotte heeft Thyssengas zich ertoe verbonden de behandeling van verzoeken om toegang te
verbeteren. Het bedrijf zal standaardformulieren en -contracten ontwikkelen en de redenen op
grond waarvan toegang tot haar pijpleidingen kan worden geweigerd, beperken. Dit zal de
planningszekerheid verhogen en de transactiekosten verlagen en vermijden dat toegang tot het
netwerk wordt geweigerd.

Op enkele uitzonderingen na werden de verbintenissen van Thyssengas op 1 december 2001 van kracht.
Dat blijven ze tot juli 2005. Gedurende deze periode wordt er controle op de verbintenissen uitgeoefend
door een gevolmachtigde, die regelmatig verslag uitbrengt aan de Europese Commissie. Een niet-vertrou-
welijke versie van de verbintenissen is te vinden op de Internetsite van Thyssengas (www.thyssengas.de).

Omdat de verbintenissen naar verwachting zullen leiden tot een verbetering van de gastransmissiemarkt
in Duitsland, besloot de Commissie de Marathon-zaak wat betreft Thyssengas stop te zetten zolang de
verbintenissen worden nagekomen. De Commissie hield daarbij ook rekening met de marktpositie van
Thyssengas en de bijdrage van het bedrijf aan de vermeende inbreuk.

Koppelleiding tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
(zaak COMP/E-3/38.015)

Nadat de Commissie enkele zorgen had geuit, besloten de exploitanten van de onderzeese elektrici-
teitskabel die het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk verbindt, tot openstelling van de infrastructuur die
gebruikt wordt voor de in- en uitvoer van elektriciteit tussen de beide landen.

Er is slechts één onderzeese koppelleiding tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Deze heeft een
totale capaciteit van 2 000 megawatt (MW) in beide richtingen en is het gezamenlijke eigendom van de
transmissienetbeheerders van Engeland en Wales, National Grid, en Frankrijk, EDF/RTE. Sinds 1986
werd de koppelleiding tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op volledig commerciële basis
geëxploiteerd. De bedrijfskosten ervan worden niet gedekt door transmissieheffingen maar uitsluitend via
de gebruikstarieven.

In de praktijk was het gebruik van de koppelleiding exclusief gereserveerd voor EDF met het oog op
uitvoer in het Verenigd Koninkrijk, op grond van een bestaande overeenkomst inzake het beheer van de
koppelleiding, die in maart 2001 afliep.

Nadat deze regels waren vervallen, vroegen de twee transmissienetbeheerders de Commissie naar haar
mening alvorens nieuwe regels op te stellen voor het beheer en de toewijzing van capaciteit op de
onderzeese kabel. Op basis van de opmerkingen van de Commissie besloten ze de koppelleiding
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toegankelijk te maken zonder enig voorbehoud ten gunste van een specifiek bedrijf. De capaciteit zou
worden gegund via een openbare aanbesteding. Deze nieuwe regeling werd begin 2001 van kracht. De
resultaten van de aanbestedingen zijn gepubliceerd.

De Franse transmissienetbeheerder evalueerde ook het systeem voor de doorvoer van elektriciteit in
Frankrijk om de procedures en de duur van die doorvoerrechten verenigbaar te maken met de transmis-
sierechten voor de koppelleiding. Als gevolg hiervan wordt exploitanten in andere lidstaten op het
Europese vasteland die via de koppelleiding elektriciteit naar het Verenigd Koninkrijk willen
overbrengen, deze mogelijkheid niet langer ontnomen door een restrictieve toewijzing van doorvoer-
rechten in Frankrijk. De Franse transmissienetbeheerder bood eveneens aan ervoor te zorgen dat de
doorvoerrechten vanaf Spanje zouden corresponderen met de capaciteit die werd toegewezen op de
veilingen van de capaciteit van de koppelleiding tussen Spanje en Frankrijk. Ten slotte zullen de
congestiekosten en -verliezen in Frankrijk door EDF/RTE worden gedragen.

Volgens de Commissie is elke beperking inzake de toekenning van transmissierechten of discriminerende
behandeling in strijd met het mededingingsrecht van de EU, omdat in dat geval mogelijk sprake is van
misbruik van een machtspositie (artikel 82 van het EG-Verdrag). Wanneer een bepaald bedrijf bij de
verlening van transmissierechten een voorkeursbehandeling zou krijgen, zou dat betekenen dat het
desbetreffende bedrijf de regels voor capaciteitstoewijzing zou kunnen omzeilen die voor andere
marktexploitanten gelden. Dit zou kunnen worden beschouwd als discriminerende behandeling door de
transmissienetbeheerders, die een machtspositie hebben op de markt voor de transmissie van elektriciteit
tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, een aanzienlijk deel van de gemeenschap-
pelijke markt. Dergelijke discriminatie zou de andere exploitanten een concurrentienadeel ten opzichte
van EDF hebben bezorgd.

4. Samenvatting van uitspraken van de communautaire rechterlijke instanties

NALOO (zaak COMP/E-3/35.821)

De Commissie heeft bij het Hof van Justitie beroep aangetekend tegen het arrest van het Gerecht van
eerste aanleg in zaak T-89/98, Naloo tegen Commissie. In dit arrest van februari 2001 werd een
beschikking van de Commissie van mei 1998 nietig verklaard waarin zij een klacht van de National
Association of Licensed Opencast Operators (Naloo) had verworpen.

NALOO had in 1990 bij de Commissie een eerste klacht over de Britse kolenmarkt ingediend op grond
van de artikelen 63 en 66, lid 7, van het EGKS-Verdrag. Naloo voerde in hoofdzaak aan dat de Central
Electricity Generating Board en British Coal Corporation (BCC) enerzijds discriminerende prijzen
hadden gehanteerd en anderzijds onrechtmatige royalty’s hadden opgelegd voor kolen die op basis van
vergunningen door haar leden waren gewonnen. Deze klacht werd bij beschikking van de Commissie
in 1991 verworpen. De aanklager ging tegen de beschikking in beroep, die vervolgens door het Gerecht
van eerste aanleg overeind werd gehouden.

In 1994 diende Naloo een tweede klacht in die vrijwel dezelfde kwestie betrof. Zij verlangde van de
Commissie een beschikking ten aanzien van de feiten in de periode 1973-1990 waardoor zij vervolgens
langs gerechtelijke weg de geleden schade zou kunnen terugvorderen. Zoals hierboven vermeld, heeft de
Commissie deze laatste klacht in 1998 verworpen.
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Op 25 april 2001 heeft de Commissie beroep aangetekend tegen het arrest van het Gerecht van eerste
aanleg dat inhield dat de beschikking van de Commissie van 1998 nietig werd verklaard. De andere
partijen, BCC, International Power en PowerGen, gingen alledrie eveneens in beroep. In juni 2001 was
het beroep nog steeds hangende.

British Sugar (zaak IV/33.708), Tate & Lyle (zaak IV/33.709), 
Napier Brown (zaak IV/33.710) en James Budgett & Son (zaak IV/33.711)

Drie van de partijen gingen in beroep bij het Gerecht van eerste aanleg dat in zijn arrest van
12.7.2001 (104) de beschikking van de Commissie overeind hield, uitgezonderd een vermindering van de
boete voor het bedrijf Tate & Lyle (voor bijzonderheden zie deel I, punten 71-74).

Asia Motor France SA (zaak COMP/F-2/33.014)

In de beschikking (105)van het Hof van Justitie wordt het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in Asia
Motor France IV (106) overeind gehouden; het Gerecht had de beschikking van de Commissie tot
verwerping van een klacht in het licht van nieuw bewijsmateriaal bevestigd, nadat twee eerdere
beschikkingen van die strekking nietig waren verklaard (107) (voor nadere bijzonderheden zie deel I,
punten 186 en 187).

B — Nieuwe wet- en regelgeving en bekendmakingen 
die door de Commissie zijn vastgesteld of ingediend

¥104∂ Gevoegde zaken T-202/98, T-204/98, T-207/98 Tate & Lyle, British Sugar, Napier Brown/Commissie.
¥105∂ Zaak C-1/01 P — Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 20.9.2001.
¥106∂ Zaak T-154/98.
¥107∂ Zaak T-7/92, Asia Motor France II; zaak T-387/94, Asia Motor France III.

Titel Datum Bekendmaking

Ontwerp-richtsnoeren voor de marktanalyse 
en de berekening van aanzienlijke marktmacht 25.3.2001 COM(2001) 175, 28.3.2001

Besluit van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende 
het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde 
mededingingsprocedures 23.5.2001 PB L 162, 19.6.2001, blz. 21

Verordening (EG) nr. 1324/2001 van de Commissie van 
29 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) 
nr. 1617/93 wat betreft het overleg over tarieven 
voor het vervoer van passagiers en de toekenning 
van landings- en starttijden op luchthavens 29.6.2001 PB L 177, 30.6.2001, blz. 56

Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten 
van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar 
beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap (de minimis) 22.12.2001 PB C 368, 22.12.2001, blz. 13
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C — Formele beschikkingen op grond van de artikelen 81, 82 en 86 
van het EG-Verdrag

1. Bekendgemaakte beschikkingen

Zaak 
nr. COMP/ Bekendgemaakte beschikkingen Datum 

beschikking Bekendgemaakt in

35.141 UPS/Deutsche Post
(Deutsche Post I) 20.3.2001 PB L 125, 5.5.2001, blz. 27

37.576 UEFA-uitzendregels 19.4.2001 PB L 171, 26.6.2001, blz. 12

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artikel 82) 20.4.2001 PB L 166, 21.6.2001, blz. 1

36.957 Glaxo Wellcome 8.5.2001 PB L 302, 17.11.2001, blz. 1

34.950 Eco-Emballages 15.6.2001 PB L 233, 31.8.2001, blz. 37

36.041 Michelin 20.6.2001 PB C 143, 31.5.2002, blz. 2

36.693 Volkswagen 29.6.2001 PB L 262, 8.9.2001, blz. 4

38.044 NDC Health/IMS Health: voorlopige 
maatregelen 3.7.2001 PB L 59, 28.2.2002, blz. 18

36.490 Grafietelektrodenkartel 18.7.2001 PB L 100, 16.4.2002, blz. 1

37.444 en
37.386

SAS/Maersk Air
Sun Air/SAS en Maersk Air

18.7.2001
Beschikking 
art. 81 met 
wijzigingen PB L 265, 5.10.2001, blz. 15

36.915 DP/BPO 
(Deutsche Post II) 25.7.2001 PB L 331, 15.12.2001, blz. 40

37.462 IDENTRUS 31.7.2001 PB L 249, 19.9.2001, blz. 12

29.373 Visa International (aspecten van 
discriminatieverbod) 9.8.2001 PB L 293, 10.11.2001, blz. 24

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artikel 81) 18.9.2001 IP/01/1279

36.756 Natriumgluconaatkartel 2.10.2001 IP/01/1355

36.264 DaimlerChrysler 10.10.2001

37.133 SNELPD/France
(La Poste — Frankrijk) 23.10.2001

PB L 120, 
7.5.2002, blz. 19

37.512 Vitaminekartels 21.11.2001 IP/01/1625

37.800 Luxemburgse brouwerijen 5.12.2001

37.614 Interbrew + Alken Maes 
(Belgische brouwerijen) 5.12.2001

36.604 Citroenzuurkartel 5.12.2001 IP/01/1743

37.859 La Poste Hays 
(De Poste/La Poste — België) 5.12.2001 PB L 61, 2.3.2002, blz. 32

37.027 Zinkfosfaatkartel 11.12.2001 IP/01/1797

37.919 Kartel Duitse banken 11.12.2001 IP/01/1796

36.212 Kartel zelfkopiërend papier 20.12.2001 IP/01/1892
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2. Andere formele besluiten (108)

2.1. Beschikkingen houdende afwijzing van klachten

2.2. Andere niet-bekendgemaakte beschikkingen109

D — Bij administratieve brief in 2001 afgesloten zaken 

¥108∂ Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Zaak nr. COMP/ Naam Datum beschikking

35.580 Golstein/General Council of the Bar 12.1.2001

37.665 Star/Irish Sun: verwerping van klacht betreffende 
vermeende toepassing van afbraakprijzen en misbruik 
van een machtspositie 16.1.2001

37.651 ESCO/Finnlines en anderen 23.1.2001 

36.095 VES/Britse 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

Zaak nr. COMP/ Naam Datum beschikking

37.689 North Sea Liner Conference
(verklaring van geen bezwaar) 21.2.2001

37.982 Grand Alliance/Americana
(verklaring van geen bezwaar) 2.4.2001

37.939 P&O/Stena Line 2 
(vrijstelling, verlenging)

31.5.2001
IP/01/806, 7.6.2001

38.021 Europe to Caribbean Consortium
(verklaring van geen bezwaar)

8.6.2001
 

37.812 British Midland/Lufthansa/SAS
(voorwaardelijke vrijstelling)

12.6.2001
IP/01/831, 13.6.2001

¥109∂ 1 = negatieve verklaring ex artikel 81, lid 1, of artikel 82;
2 = individuele vrijstelling ex artikel 81, lid 3;
3 = verenigbaar met bekendmaking/groepsvrijstelling.

Zaak 
nr. COMP/ Naam Datum

Soort 
administratieve 
brief ¥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/Italiaanse banken 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-uitzendregels 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 ProEurope 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, 
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, 
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 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 en Modern Times Group 12.12.2001 2

33.366 Lancome 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 — Bekendmakingen op grond van de artikelen 81 en 82 
van het EG-Verdrag

1. Bekendmaking op grond van artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad

2. Bekendmakingen met het verzoek aan belanghebbenden hun opmerkingen 
over de voorgenomen operaties kenbaar te maken

3. „Carlsberg”-bekendmakingen 
(betreffende structurele coöperatieve gemeenschappelijke ondernemingen)

Zaak nr. COMP/ Naam Publicatie

37.747 Stockhausen — Rohm + Haas PB C 117, 21.4.2001, blz. 3

29.373 Visa International 
(aspecten van meerzijdige afwikkelingsvergoedingen) PB C 226, 11.8.2001, blz. 21

38.014 IFPI Simulcasting PB C 231, 17.8.2001, blz. 18

37.921 Viking Cable PB C 247, 5.9.2001, blz. 11

37.893 CECED heetwatertoestellen PB C 250, 8.9.2001, blz. 4

37.894 CECED vaatwasmachines PB C 250, 8.9.2001, blz. 2

38.006 Online Travel Portal Ltd PB C 323, 20.11.2001, blz. 6

37.396 Herziene TACA PB C 335, 29.11.2001, blz. 12

Zaak nr. COMP/ Naam Publicatie

37.995 Intelsat PB C 9, 12.1.2001, blz. 4

38.074 Vodafone PB C 42, 1.2.2001, blz. 11

38.126 BUMA, GEMA, PRS, SACEM PB C 145, 17.5.2001, blz. 2

38.143 MPEG LA+5 PB C 174, 19.6.2001, blz. 6

38.170 REIMS PB C 195, 11.7.2001, blz. 8

38.287 Telenor Broadband Services
AS/Groupe Canal+ SA/Canal+
Télévision AB/Canal Digital AS PB C 340, 4.12.2001, blz. 6

Zaak nr. COMP/ Naam Publicatie

38.064 DaimlerChrysler AG/Ford Motor Company/General 
Motors Corporation/Nissan Motors Co. Ltd/Renault — 
Covisint PB C 49, 15.2.2001, blz. 4

38.091 Electrabel/EDF/Endesa/Enel/Iberdrola/ National Grid/
Nuon/RWE/Scottish Power/United Utilities/Vattenfall — 
Eutilia PB C 100, 30.3.2001, blz. 14

38.089 TF6, Série Club PB C 103, 3.4.2001, blz. 7

38.016 Modern Times Group AB en Nordiska 
Satellitaktiebolaget PB C 110, 11.4.2001, blz. 9

38.092 SKF, Rockwell International, Timken, INA, Sandvik, 
Endorsia PB C 122, 24.4.2001, blz. 7

38.095 ABI + PPIAB PB C 132, 4.5.2001, blz. 3



238  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

F — Persberichten

38.051 Pro Europe PB C 153 24.5.2001 blz. 4

38.135 Scottish Power + Northern Electric PB C 177, 22.6.2001, blz. 2

38.176 DuBay + DuPont + Bayer PB C 185, 30.6.2001, blz. 60

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG 
Frankfurt PB C 274. 29.9.2001, blz. 12

38.264 European Hydro Power (EHP) PB C 316, 10.11.2001, blz. 15

38.207 CNH Global NV en Kobelco Construction Machinery 
Co. Ltd PB C 319, 14.11.2001, blz. 17

38.153 Hoffmann-La Roche/Chiron PB C 321, 16.11.2001, blz. 11

Referentie Datum Onderwerp

IP/01/1 3.1.2001 Commissie verleent Unisource ontheffing van de mededingingsregels voor wat 
betreft de verslagleggingsplicht 

IP/01/4 5.1.2001 Mededeling van de Commissie betreffende spraaktelefonie via Internet 

MEMO/01/4 10.1.2001 Verklaring van de woordvoerder over het beroep van Adalat bij het gerecht

IP/01/30 11.1.2001 Ruimere mogelijkheden voor concurrentie inzake elektriciteitsinvoer in Noord-
Europa — een stap voorwaarts op weg naar de interne elektriciteitsmarkt 

MEMO/01/11 19.1.2001 Onderzoek naar een vermeend bierkartel in Portugal 

IP/01/82 22.1.2001 Commissie stemt in met de schikking die Ladbroke en France PMU getroffen 
hebben inzake de uitzending van de Franse paardenwedrennen in België

IP/01/84 23.1.2001 Na actie van de Commissie mogen de Nederlandse vissers hun vangsten in 
buitenlandse havens aanlanden en op de afslag brengen

MEMO/01/19 24.1.2001 Verklaring van de woordvoerder inzake het overleg over voetbaltransfers

IP/01/120 26.1.2001 Commissie juicht vorderingen bij het oplossen van de langlopende zaak FIA/
Formule 1 toe

IP/01/156 5.2.2001 Commissie neemt voorlopig standpunt in dat de overeenkomsten tussen SAS en 
Maersk Air strijdig zijn met de mededingingsregels

IP/01/181 8.2.2001 Commissie brengt discussienota uit over het stelsel van 
passagiersvervoerstarieven van IATA

IP/01/204 14.2.2001 Op een hoorzitting van de Commissie wordt de toekomst van de autodistributie 
in de Europese Unie besproken 

IP/01/209 14.2.2001 Gezamenlijke verklaring van de commissarissen Monti, Reding en 
Diamantopoulou en de FIFA- en UEFA-voorzitters Blatter en Johansson 

IP/01/225 17.2.2001 Uitkomst van het technisch overleg met FIFA/UEFA over transfersystemen

IP/01/227 19.2.2001 Automobielprijzen in de Europese Unie: nog steeds geen duidelijke tendens in 
de richting van een aanzienlijke vermindering van de prijsverschillen 

IP/01/249 23.2.2001 Commissie beëindigt inbreukprocedure tegen overeenkomsten inzake 
productie- en verkoopvergunningen tussen Philip Morris en Altadis

IP/01/270 28.2.2001 Gesprekken met FIFA/UEFA over transfersystemen 

IP/01/314 6.3.2001 Uitkomst van gesprekken tussen de Commissie en FIFA/UEFA over FIFA-
regels inzake internationale voetbaltransfers 

IP/01/320 6.3.2001 Voorzitter van de Commissie Prodi verwelkomt het resultaat van de gesprekken 
over voetbaltransfers 

IP/01/333 8.3.2001 Commissie nodigt belanghebbenden uit hun opmerkingen over de 
kanaalferrydiensten van P&O Stena Line kenbaar te maken 

IP/01/341 12.3.2001 Koppellijn voor elektriciteit geopend tussen VK en Frankrijk, met ruimere 
concurrentie als gevolg
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IP/01/342 12.3.2001 Commissie daagt Luxemburg voor het Europees Hof van Justitie wegens niet-
nakoming van doorgifteverplichting op telecomgebied

MEMO/01/76 12.3.2001 Rol van koppellijnen op de elektriciteitsmarkt, uit concurrentieoogpunt bekeken

IP/01/365 14.3.2001 Commissie leidt een procedure in tegen IMS Health in Duitsland en kondigt 
voorlopige maatregelen aan

IP/01/366 14.3.2001 Commissie nodigt belanghebbenden uit hun opmerkingen over samenwerkings-
verband van British Midland, Lufthansa en SAS kenbaar te maken

IP/01/419 20.3.2001 Antitrustprocedures in postsector leiden ertoe dat Deutsche Post concurrerende 
pakketdiensten loskoppelt van brievenmonopolie 

MEMO/01/104 23.3.2001 Verklaring over inspecties met betrekking tot de markt voor koperen buizen

IP/01/456 28.3.2001 Commissie verstrekt toelichting bij de toepassing van de 
mededingingsrechtelijke beginselen in de telecommunicatie

MEMO/01/129 6.4.2001 Intel: reactie op een persbericht over een antitrustonderzoek 

IP/01/554 11.4.2001 Commissie beëindigt de kartelprocedure tegen de Nederlandse bank SNS, 
volgend op een aanpassing door SNS van haar tarieven voor de omwisseling 
van eurozonevaluta’s

IP/01/569 18.4.2001 Microsoft akkoord om Europese digitale kabelexploitanten niet te beïnvloeden 
bij hun technologische keuzes

IP/01/578 20.4.2001 Enterprise Oil, Statoil en Marathon gaan gas van Irish Corrib elk afzonderlijk 
op de markt brengen

IP/01/583 20.4.2001 Commissie keurt nieuwe UEFA-uitzendregels goed 

IP/01/584 20.4.2001 Commissie spant kort geding aan tegen Duales System Deutschland AG
(Der Grüne Punkt) wegens misbruik van een machtspositie 

MEMO/01/149 24.4.2001 Mededeling inzake onderzoek naar gipsplaatkartel 

IP/01/634 3.5.2001 Commissie stopt kartelprocedure tegen Bayerische Landesbank Girozentrale na 
tariefwijziging voor wisselen eurozonevaluta’s

IP/01/635 3.5.2001 Commissie stopt kartelprocedure tegen Ulster Bank (Ierland) na tariefwijziging 
voor wisselen eurozonevaluta’s

IP/01/650 7.5.2001 Nederlandse en Belgische banken passen tarieven voor wisselen contant geld 
aan — Commissie zet kartelprocedure stop 

IP/01/661 8.5.2001 Commissie verbiedt Glaxo Wellcome’s stelsel van dubbele prijsaanduiding in 
Spanje

IP/01/673 10.5.2001 Commissie sluit onderzoek naar discriminerende landingsrechten in de 
Europese luchthavens af 

IP/01/690 14.5.2001 Commissie stopt kartelprocedure tegen WestLB en Bank J. Van Breda & Co na 
tariefwijziging voor wisselen eurozonevaluta’s

IP/01/694 15.5.2001 Commissie is voorlopig van mening dat het overleg over vrachtvervoerstarieven 
van de IATA in strijd is met de mededingingsregels

IP/01/696 15.5.2001 Commissie maakt formeel bezwaar tegen de associatie tussen Austrian Airlines 
en Lufthansa

IP/01/709 16.5.2001 Mededingingsbeleid: herziening van de bekendmaking inzake overeenkomsten 
van geringe betekenis uit 1997 (de minimis-bekendmaking)

IP/01/713 17.5.2001 Commissie keurt systeem voor selectieve distributie van parfum van Yves Saint 
Laurent goed

MEMO/01/187 17.5.2001 Verklaring van commissaris Mario Monti inzake de participatie van EDF in 
Montedison 

IP/01/760 30.5.2001 Commissie legt Volkswagen AG een geldboete van 30,96 miljoen euro op wegens 
maatregelen ter handhaving van detailhandelsprijzen op de Duitse markt ¥110∂

¥110∂ De beschikking werd op procedurele gronden op 29.6.2001 opnieuw goedgekeurd.
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IP/01/791 6.6.2001 Commissie leidt antitrustprocedure in tegen De Post (België)

IP/01/806 7.6.2001 Commissie verzet zich niet tegen de voortzetting van de kanaalferrydiensten 
van P&O Stena Line

IP/01/830 13.6.2001 Commissie tekent bezwaar aan tegen gemeenschappelijke gasverkoop van GFU 
in Noorwegen 

IP/01/831 13.6.2001 Commissie keurt samenwerkingsverband van bmi British Midland, Lufthansa 
en SAS goed

MEMO/01/223 13.6.2001 Verklaring van de woordvoerder van de Commissie inzake 
FöreningsSparbanken en SEB

IP/01/850 15.6.2001 Commissie stelt de beginselen van de mededinging vast voor de markt voor het 
verwijderen van verpakkingsafval

IP/01/872 20.6.2001 Commissie bevestigt noodzaak om beperkingen op grensoverschrijdende 
investeringen en concurrentieverstoring op energiemarkten aan te pakken

IP/01/873 20.6.2001 Commissie legt Michelin een geldboete op wegens onrechtmatig commercieel 
gedrag

IP/01/941 3.7.2001 Commissie legt IMS Health in Duitsland voorlopige maatregelen op

IP/01/962 5.7.2001 Commissie waarschuwt Ferrovie dello Stato dat het toegang moet verlenen tot 
de Italiaanse spoorwegmarkt

MEMO/01/262 11.7.2001 Verklaring inzake mobiele „roaming”

IP/01/1007 17.7.2001 Persverklaring na de vergadering van commissaris Monti en staatssecretaris 
Koch-Weser op 17.7.2001

IP/01/1009 18.7.2001 Commissie legt SAS en Maersk Air geldboeten op wegens 
marktverdelingsovereenkomst

IP/01/1010 18.7.2001 Commissie legt geldboeten op aan acht ondernemingen in 
grafietelektrodekartel

IP/01/1011 18.7.2001 Commissie start debat over ontwerp nieuwe regels inzake vermindering van 
geldboeten in kartelzaken

IP/01/1035 19.7.2001 Commissie heropent procedure betreffende het Duitse systeem van een vaste 
boekenprijs wegens de gevolgen ervan voor grensoverschrijdende verkopen via 
Internet

IP/01/1043 20.7.2001 Commissie opent procedure tegen UEFA in zaak van verkoop tv-rechten UEFA 
Champions League

MEMO/01/271 20.7.2001 De UEFA Champions League — Achtergrondnota

IP/01/1051 23.7.2001 Prijsverschillen voor auto’s in de Europese Unie blijven groot, in het bijzonder 
in de segmenten met grote omzet

IP/01/1057 24.7.2001 Italië voert beschikking van Commissie over verstrekking nieuwe postdiensten 
in Italië uit

IP/01/1068 25.7.2001 Commissie veroordeelt Deutsche Post AG voor het onderscheppen, met een 
toeslag belasten en vertragen van inkomende internationale post

IP/01/1155 31.7.2001 Commissie geeft toestemming voor oprichting van Covisint, marktplaats voor 
autohandel op Internet 

IP/01/1159 31.7.2001 Dankzij actie van de Commissie lagere wisselkosten voor eurozonevaluta’s

IP/01/1165 1.8.2001 Commissie geeft groen licht voor wereldwijd netwerk voor de authentificatie 
van elektronische handtekeningen en andere e-handelstransacties

IP/01/1170 2.8.2001 Commissie dringt aan op daadwerkelijke toegang tot Europese pijpleidingen 
voor Noors gas

IP/01/1198 10.8.2001 Commissie verleent goedkeuring voor bepaalde voorwaarden van het 
betaalkaartsysteem van Visa International

IP/01/1212 20.8.2001 Commissie beëindigt onderzoek naar cd-prijzen, na aanpassing van de 
bedrijfspraktijken

IP/01/1222 24.8.2001 Commissie verwijst overeenkomst tussen Shell en DEA wat betreft olieproducten 
door naar Duitsland, neemt petrochemische markt nader onder de loep
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IP/01/1226 24.8.2001 Aanpassing tarieven: Commissie waarschuwt Spanje nogmaals

IP/01/1232 30.8.2001 Commissie leidt aanvullende procedure tegen Microsoft in

MEMO/01/287 5.9.2001 Verklaring van de woordvoerder inzake inspecties op het gebied van plastic film

IP/01/1247 7.9.2001 Commissie verwijst overeenkomst tussen BP en E.ON wat betreft 
olieproducten door naar Duitsland, neemt petrochemische markt nader onder de 
loep

IP/01/1279 18.9.2001 Commissie verklaart in de zaak DSD de voorwaarden voor systemen voor het 
verwijderen van verpakkingsafval verenigbaar met het communautaire 
mededingingsbeleid

IP/01/1355 2.10.2001 Commissie legt boeten op aan zes ondernemingen wegens 
natriumgluconaatkartel

IP/01/1394 10.10.2001 Commissie legt DaimlerChrysler een geldboete op van bijna 72 miljoen euro 
wegens schending van de communautaire mededingingsregels in de 
autodistributie

IP/01/1415 15.10.2001 Commissie waarschuwt Deutsche Bahn dat het niet mag discrimineren tegen 
een particuliere concurrent

IP/01/1438 18.10.2001 Commissie verwijst onderzoek in zaak Haniel/Fels (sector bouwmaterialen in 
Duitsland) door naar Bundeskartellamt en neemt Nederlandse markt nader 
onder de loep

IP/01/1433 19.10.2001 IATA is bereid een einde te maken aan de gezamenlijke vaststelling van tarieven 
voor vrachtvervoer binnen de EER

IP/01/1476 23.10.2001 Commissie stelt een beschikking vast over de controle op de relaties tussen La 
Poste en de voorsorteerondernemingen in Frankrijk

IP/01/1523 30.10.2001 Commissie sluit haar onderzoek naar Formule 1 en andere vierwielige 
motorsporten af

IP/01/1575 13.11.2001 Commissie eist dat de belastingdiscriminatie ten gunste van Franse onderlinge 
maatschappijen en voorzieningenfondsen wordt beëindigd 

IP/01/1592 15.11.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan een gemeenschappelijke onderneming 
met het oog op samenwerking op het gebied van bankverzekeringsactiviteiten 
tussen Generali en Commerzbank in Duitsland

IP/01/1625 21.11.2001 Commissie legt geldboeten op aan vitaminekartels

IP/01/1641 23.11.2001 Commissie treft een regeling met Thyssengas in de Marathonzaak

IP/01/1659 26.11.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan akkoorden die erop gericht zijn het 
energieverbruik van vaatwasmachines en boilers te verminderen

IP/01/1672 28.11.2001 Commissie verlengt onderzoek naar staatssteun voor een verdere 
herstructurering van staatsscheepswerven in Spanje

IP/01/1713 3.12.2001 Commissie is voornemens herziene TACA-lijnvaartconferentie goed te keuren

IP/01/1738 5.12.2001 Antitrustbeschikking tegen De Post om concurrerende postdiensten te 
beschermen tegen misbruik van een monopolie

IP/01/1739 5.12.2001 Commissie beboet brouwers die betrokken zijn bij verdeling van de markt en 
prijskartels op de Belgische markt

IP/01/1740 5.12.2001 Commissie legt geldboeten op aan Luxemburgse brouwerijen wegens een kartel 
voor de verdeling van markten

IP/01/1743 5.12.2001 Commissie legt vijf ondernemingen geldboetes op wegens citroenzuurkartel

IP/01/1775 10.12.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan de instelling van de elektronische 
marktplaatsen Eutilia en Endorsia

IP/01/1781 10.12.2001 Commissie publiceert een studie over de toekomst van de autodistributie

IP/01/1796 11.12.2001 Commissie beboet vijf Duitse banken voor het maken van prijsafspraken om 
valuta’s uit eurozone te wisselen

IP/01/1797 11.12.2001 Commissie legt geldboeten op aan zes ondernemingen in zinkfosfaatkartel

IP/01/1832 14.12.2001 Commissie maakt voornemen bekend om associatie tussen Austrian Airlines en 
Lufthansa goed te keuren
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G — Arresten en beschikkingen van de communautaire rechtscolleges

1. Gerecht van eerste aanleg

EG-Verdrag

IP/01/1845 20.12.2001 Goedkeuring Commissie voor akkoord tussen Nordic Satellite AB en Modern 
Times Group over digitale satelliettelevisie in Scandinavië

IP/01/1892 20.12.2001 Commissie legt tien ondernemingen een boete op wegens onderlinge afspraken 
over zelfkopiërend papier

IP/01/1898 21.12.2001 Aanpassing tarieven in Spanje: Commissie verwijst zaak door naar Hof van 
Justitie 

IP/01/1899 21.12.2001 Internettoegang met hoge snelheid: Commissie verdenkt Wanadoo (Frankrijk) 
van misbruik van haar machtspositie

IP/02/4 3.1.2002 Commissie keurt oprichting van financiële derivatenbeurs Eurex goed

Zaak Partijen Datum Publicatie

T-153/00 Spain Pharma 10.1.2001

T-197/97 Weyl Beef Products/Commissie 31.1.2001 PB C 134, 5.5.2001, blz. 16

T-198/97 Exportslagerij Chris Hogeslag en Groninger 
Vleeshandel/Commissie 31.1.2001 PB C 134, 5.5.2001, blz. 16

T-115/99 SEP/Commissie 14.2.2001 PB C 150, 19.5.2001, blz. 24

T-26/99 Garage Trabisco/Commissie 14.2.2001 PB C 150, 19.5.2001, blz. 22

T-62/99 Sodima/Commissie 14.2.2001 PB C 150, 19.5.2001, blz. 24

T-112/98 Mannesmannröhren-Werke/Commissie 20.2.2001 PB C 150, 19.5.2001 blz. 21

T-59/00 Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Commissie 20.3.2001 PB C 227, 11.8.2001, blz. 18

T-206/99 Métropole Télévision/Commissie 21.3.2001 PB C 161, 2.6.2001, blz. 17

T-144/99 Institut des mandataires agréés/Commissie 28.3.2001 PB C 227, 11.8.2001, blz. 16

T-53/01 R Poste Italiane/Commissie 28.5.2001 PB C 303, 27.10.2001, blz. 17

T-25/99 Roberts & Roberts/Commissie 5.7.2001 PB C 317, 10.11.2001, blz. 24

T-202/98 Tate & Lyle/Commissie 12.7.2001 PB C 3, 5.1.2002, blz. 21

T-204/98 British Sugar/Commissie 12.7.2001 PB C 3, 5.1.2002, blz. 21

T-207/98 Napier Brown & Co/Commissie 12.7.2001 PB C 3, 5.1.2002, blz. 21

T-184/01 R 1 IMS Health/Commissie 10.8.2001

T-112/99 Métropole Télévision — M6 en anderen/
Commissie 18.9.2001 PB C 44, 16.2.2002, blz. 11

T-354/00 Métropole Télévision — M6/Commissie 25.10.2001 PB C 44, 16.2.2002, blz. 15

T-184/01 R 2 IMS Health/Commissie 26.10.2001 PB C 144, 15.6.2002, blz. 45

T-151/01 R 1 Der Grüne Punkt — Duales System 
Deutschland/Commissie 15.11.2001 PB C 68, 16.3.2002, blz. 11

T-139/98 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato/Commissie (AAMS)/Commissie 22.11.2001 PB C 44, 16.2.2002, blz. 11

T-216/01 R 1 Reisebank/Commissie 5.12.2001 PB C 84, 6.4.2002, blz. 58

T-219/01 R 1 Commerzbank/Commissie 5.12.2001 PB C 84, 6.4.2002, blz. 58

T-213/01 R 1 Österreichische Postsparkasse/Commissie 20.12.2001 PB C 156, 26.6.2002, blz. 25

T-214/01R 1 Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissie 20.12.2001 PB C 156, 26.6.2002, blz. 25
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EGKS

2. Hof van Justitie

EG-Verdrag

EGKS

Zaak Partijen Datum Publicatie

T-89/98 Naloo/Commissie 7.2.2001 PB C 161, 2.6.2001, blz. 14

T-16/98 Wirtschaftsvereinigung Stahl en anderen/
Commissie 5.4.2001 PB C 212, 28.7.2001, blz. 22

T-171/99 Corus UK (voorheen British Steel Ltd)/
Commissie 10.10.2001 PB C 3, 5.1.2002, blz. 23

T-45/98 Krupp Thyssen Stainless/Commissie 13.12.2001 PB C 84, 6.4.2002, blz. 55

T-47/98 Acciai Speciali Terni/Commissie 13.12.2001 PB C 84, 6.4.2002, blz. 55

T-48/98 Acerinox/Commissie 13.12.2001 PB C 84, 6.4.2002, blz. 55

Zaak Partijen Datum Publicatie

C-7/01 P (R) Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/
Commissie en anderen 23.3.2001

C-163/99 Portugal/Commissie 29.3.2001 PB C 200, 14.7.2001, blz. 4

C-449/98 P IECC/Commissie 17.5.2001 PB C 200, 14.7.2001, blz. 18

C-450/98 P IECC/Commissie 17.5.2001 PB C 200, 14.7.2001, blz. 18

C-340/99 TNT Traco 17.5.2001 PB C 200, 14.7.2001, blz. 21

C-341/00 P 1 Conseil national des professions de l’automobile 
en anderen/Commissie 5.7.2001 PB C 317, 10.11.2001, blz. 9

C-497/99 P Irish Sugar/Commissie 10.7.2001 PB C 331, 24.11.2001, blz. 6

C-302/99 P Commissie/TF1 12.7.2001 PB C 289, 13.10.2001, blz. 3

C-308/99 P France/TF1 12.7.2001 PB C 289, 13.10.2001, blz. 3

C-1/01 P1 Asia Motor France en anderen/Commissie 20.9.2001 PB C 331, 24.11.2001, blz. 6

C-453/99 Courage 20.9.2001 PB C 317, 10.11.2001, blz. 4

C-396/99 & 
C-397/99 Commissie/Griekenland 16.10.2001 PB C 348, 8.12.2001, blz. 3

C-429/99 Commissie/Portugal 16.10.2001 PB C 369, 22.12.2001, blz. 3

C-241/00 P 1 Kish Glass/Commissie 18.10.2001 PB C 3, 5.1.2002, blz. 12

C-475/99 Ambulanz Glöckner 25.10.2001 PB C 369, 22.12.2001, blz. 3

C-221/99 Conte 29.11.2001 PB C 84, 6.4.2002, blz. 4

C-146/00 Commissie/Frankrijk 6.12.2001 PB C 84, 6.4.2002, blz. 23

Zaak Partijen Datum Publicatie

C-180/01 P R1 Commissie/Naloo en anderen 17.7.2001
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II — CONCENTRATIECONTROLE: VERORDENING (EEG) NR. 4064/89 
VAN DE RAAD EN ARTIKEL 66 VAN HET EGKS-VERDRAG

A — Samenvatting van beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, 
onder b, en artikel 6, lid 2, waarin de betrokken ondernemingen 
verbintenissen zijn aangegaan

United Airlines/US Airways (111)

Het voornemen van United Airlines Inc. („United”) om US Airways Group Inc. („US Air”) over te
nemen, betrof twee bedrijven die vooral in de Verenigde Staten actief zijn, maar ook in Europa. United is
lid van de Star Alliance, die in Europa onder meer Lufthansa en de Scandinavische luchtvaartmaat-
schappij SAS omvat. United en Lufthansa behoren niet alleen tot dezelfde alliantie, maar hebben ook een
uitgebreide trans-Atlantische samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze beide factoren noopten ertoe
niet slechts te onderzoeken welke uitwerking het samenvoegen van de door United en US Air verleende
diensten op de mededinging had, maar tevens na te gaan wat de gevolgen waren van het samenvoegen
van de diensten van US Air met die van Lufthansa en de overige leden van de Star Alliance.

Wanneer deze operatie uiteindelijk zou zijn doorgezet, zou er een beperking van de mededinging tussen
US Air en Lufthansa zijn opgetreden (112) en zou zulks mededingingsbezwaren hebben doen rijzen op de
vier trans-Atlantische routes tussen de hubs van US Air en Lufthansa (namelijk Frankfurt-Philadelphia,
Frankfurt-Charlotte, Frankfurt-Pittsburgh en München-Philadelphia).

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is United verbintenissen aangegaan in de vorm van een
afstoting van slots in Frankfurt en München, hetgeen het voor nieuwe concurrenten gemakkelijker moest
maken op deze routes te gaan vliegen. Wanneer nieuwkomers van deze slots mogen gebruikmaken,
kunnen zij de belangrijke obstakels voor de toegang tot of uitbreiding op deze routes wegnemen,
obstakels die veroorzaakt worden door de congestie op de luchthavens van Frankfurt en München.

De voorgestelde overname werd eveneens beoordeeld door het Amerikaanse Department of Justice.

Degussa/Laporte (113)

In maart heeft de Commissie Degussa AG, een in Duitsland gevestigde onderneming die eigendom is van
E.ON AG, toestemming gegeven om de uitsluitende zeggenschap te verwerven over de Britse
onderneming Laporte plc. De activiteiten van de partijen overlappen elkaar op verschillende markten,
maar de Commissie had slechts ernstige bezwaren bij de productmarkten voor persulfaten, kationische
reagentia en hydroxymonomeren.

Persulfaten worden voornamelijk gebruikt als polymerisatie-indicatoren in de kunststofindustrie. Op die
markt zouden de partijen in de EER een gecombineerd marktaandeel van meer dan 70 % bezitten.
Kationische reagentia worden voornamelijk gebruikt voor de productie van stijfsel voor de papierin-
dustrie en bestaan in twee chemische vormen die afzonderlijke markten bleken te vormen: het

¥111∂ COMP/M.2041 — United Airlines/US Airways, 12.1.2001.
¥112∂ De fusieovereenkomst werd op 27.7.2001 opgezegd.
¥113∂ COMP/M.2277 — Degussa/Laporte, 12.3.2001.
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kationische reagens 151 en het kationische reagens 188. Er werd vastgesteld dat de relevante
geografische markt voor die producten ten minste de gehele EER omvatte, hoewel de markt voor het
kationische reagens 151 zelfs mondiaal zou kunnen zijn. Voor beide producten zouden de partijen
gecombineerde marktaandelen hebben van meer dan 50 %. Hydroxymonomeren worden voornamelijk
gebruikt voor het bewerkstelligen van eigenschappen als hardheid, soepelheid en duurzaamheid voor lak-
en boenproducten voor motorvoertuigen. Op een Europese markt zouden de partijen een gecombineerd
marktaandeel van meer dan 60 % hebben behaald.

Om de bezwaren met betrekking tot deze markten weg te nemen, heeft Degussa zich ertoe verbonden de
volgende fabrieken af te stoten: de persulfatenfabriek te Rheinfelden (Duitsland), de Nederlandse fabriek
van Laporte te Zaltbommel en de fabriek van Laporte te Hythe (Verenigd Koninkrijk) die ook alle
hydroxymonomeeractiviteiten van Laporte omvat. Teneinde te garanderen dat de af te stoten activiteiten
levensvatbaar zijn, moesten ook activiteiten worden opgenomen die verband houden met markten waar
de Commissie geen mededingingsbezwaren onderkende.

Buhrmann/Samas Office Supplies (114)

Buhrmann is een Nederlandse onderneming die onder de naam Corporate Express actief is als leverancier
van kantoorbenodigdheden in de EU en de Verenigde Staten. Deze operatie houdt verband met de
voorgestelde overname door Buhrmann van de divisie kantoorbenodigdheden van Samas Groep NV, die
actief is in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Het onderzoek van de Commissie was vooral toegespitst op de mogelijke gevolgen van de voorgestelde
transactie op de Nederlandse markt voor de levering van kantoorbenodigdheden. In Nederland zijn
Samas en Buhrmann respectievelijk de nummers 1 en 3 van de „contract stationers”; zij leveren dus een
volledig assortiment kantoorbenodigdheden op „one-stop-shop”-basis. Uit het onderzoek bleek dat de
beide bedrijven concurreren op een markt waar kantoorbenodigdheden worden geleverd aan afnemers die
een groot aantal kantoormedewerkers in dienst hebben. De Commissie kwam tot de conclusie dat als de
voorgestelde transactie zou doorgaan, Buhrmann een machtspositie zou verwerven als leverancier van
kantoorbenodigdheden aan grote afnemers in Nederland.

De Commissie was het ermee eens dat deze bezwaren volledig zouden worden weggenomen door de
verbintenis van Buhrmann om de Nederlandse divisie kantoorbenodigdheden van zijn dochter Corporate
Express af te stoten.

Pernod Ricard/Diageo/Seagram (115)

Deze transactie vloeide voort uit een gezamenlijk bod dat Pernod Ricard SA en Diageo plc deden op de
wereldwijde activiteiten van Seagram Company Ltd op het gebied van gedistilleerd en wijn. Volgens de
raamovereenkomst tussen Pernod Ricard en Diageo zouden beide van Seagram bepaalde onderdelen
behouden, terwijl de resterende onderdelen aan derden zouden worden verkocht.

Het onderzoek van de Commissie bevestigde dat de markt voor gedistilleerd in afzonderlijke categorieën
kan worden onderverdeeld. Wat whisky en brandewijn betreft, kunnen deze categorieën verder worden
onderverdeeld in Schotse whisky en cognac/armagnac. De relevante geografische markten bleken
hoofdzakelijk nationaal te zijn.

¥114∂ COMP/M.2286 — Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001.
¥115∂ COMP/M.2268 — Pernod Ricard/Diageo/Seagram, 8.5.2001.
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Op twee punten deed de transactie mededingingsbezwaren rijzen. Ten eerste werd in IJsland „Captain
Morgan”, het plaatselijke, dominante rummerk van Seagram, toegevoegd aan de al sterke positie van
Diageo, hetgeen mededingingsbezwaren had kunnen doen rijzen. Ten tweede zou de overname door
Diageo of Pernod Ricard van de Bourbon-whisky Four Roses mededingingsbezwaren kunnen opleveren
voor een aantal nationale markten. Om deze bezwaren weg te nemen, verbonden de partijen zich ertoe
om de distributie van het rummerk Captain Morgan in IJsland te scheiden van de distributie van andere
Diageo-merken en om de Bourbon-whisky Four Roses af te stoten. De partijen zegden ook toe de
raamovereenkomst uit te voeren.

De Commissie onderzocht de gevolgen van de gezamenlijke overname in nauwe samenwerking met de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. Tevens werd de zaak onderzocht door de Federal Trade
Commission van de VS.

Industri Kapital/Perstorp (II) (116)

Deze zaak betrof de voorgestelde overname door de Industri Kapital-groep van de chemische activiteiten
van het Zweedse bedrijf Perstorp AB. Perstorp is actief in de sectoren chemie en vloermateriaal en de
Industri Kapital-groep beheert en oefent zeggenschap uit over enkele particuliere aandelenbeleggings-
fondsen, die op hun beurt zeggenschap uitoefenen over talrijke ondernemingen, met name Dynea Oy, een
bedrijf dat actief is op het gebied van speciaalchemie.

Dynea Oy en Perstorp zijn beide actief in de vervaardiging van speciale chemicaliën (in het bijzonder
harsen en formaldehyde). Het onderzoek van de Commissie was gericht op de markten voor harsen op
formaldehydebasis (vooral harsen toegepast in spaanplaat (V-100) en bij isolerende verlijming),
formaldehyde, formaldehydetechnologie en katalysatoren. In haar aangemelde vorm zou de operatie
hebben geleid tot een machtspositie op de Duitse markt voor harsen toegepast in spaanplaat (V-100) en
op de markten voor bij isolerende verlijming toegepaste harsen in Noorwegen, Zweden en Denemarken.
De operatie zou tevens een machtspositie op de formaldehydemarkt in Denemarken hebben doen
ontstaan.

Industri Kapital stelde verbintenissen voor waarmee de bezwaren die de operatie meebracht, volledig
werden weggenomen. Deze verbintenissen hielden in dat de harsdivisie van Perstorp en de commerciële
formaldehydedivisie in Perstorp (Zweden) zouden worden afgestoten. Daarnaast zegde Industri Kapital
toe de fenolharsproductie in Meerbeck af te stoten, waardoor de mededingingsbezwaren met betrekking
tot de markt voor in spaanplaat toegepaste harsen (V-100) in Duitsland zouden worden weggenomen.

YLE/TDF/Digita JV (117)

Deze operatie betrof de verwerving door Télédiffusion de France („TDF”) van een controlebelang in
Digita, een bedrijf dat voordien onder de uitsluitende zeggenschap stond van de Finse nationale openbare
omroeporganisatie YLE. TDF is een dochteronderneming van France Télécom die draadloze
toepassingen aan omroepen en telecombedrijven levert. Digita is de nationale leverancier van distributie-
en transmissiediensten aan radio- en televisieomroepen in Finland.

TDF concurreerde in Finland via haar dochteronderneming Telemast met Digita, als gevolg van haar
activiteiten op het gebied van de distributie en terrestrische transmissie van radioprogramma’s via lage
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frequenties. Deze operatie zou derhalve ertoe geleid hebben dat TDF/Telemast als concurrent van Digita
uitgeschakeld zou worden op de betrokken markten, waar TDF/Telemast het enige werkelijk serieuze
alternatief voor Digita bleek te zijn. Voorts werd vastgesteld dat er hoge toetredingsdrempels voor deze
markt bestonden.

De Commissie stelde ook vast dat de operatie ernstige mededingingsbezwaren deed rijzen doordat er
tussen TDF (als aanbieder) en Digita (als belangrijke afnemer) een verticale koppeling tot stand gebracht
werd wat betreft de levering van radiotransmissie- en distributieapparatuur in Finland. Hoewel de
geografische markt voor de levering van dergelijke apparatuur voor grotere radiostations mondiaal kan
zijn, bleek uit het marktonderzoek van de Commissie dat voor lokale radiostations lokale aanwezigheid
was vereist met het oog op een doeltreffende after-sales reparatie- en onderhoudsservice en om
taalkundige redenen.

Om de ernstige twijfels weg te nemen die ten aanzien van de horizontaal en verticaal getroffen markten
waren vastgesteld, bood TDF aan Telemast af te stoten, een oplossing waarmee de bezwaren van de
Commissie volledig weggenomen werden.

Allianz/Dresdner (118)

Deze zaak betrof het voornemen van de Allianz-verzekeringsgroep om Dresdner Bank over te nemen.
Allianz AG is de grootste verzekeringsmaatschappij (leven en niet-leven) in Duitsland. Dresdner Bank is
de op twee na grootste universele commerciële bank in Duitsland. Door de fusie zal de grootste bankver-
zekeringsgroep in Duitsland ontstaan. Hoewel Allianz haar concurrentiepositie dankzij de „bankverzeke-
ringsalliantie” met Dresdner zou verbeteren, dreigde er geen machtspositie te ontstaan of te worden
versterkt.

Bij haar onderzoek merkte de Commissie echter op dat er een groot aantal structurele en economische
banden tussen de nieuwe Allianz/Dresdner-groep en de Münchener Rück/Ergo-groep (een belangrijke
concurrent) bestonden, die door de fusie aanzienlijk zouden worden versterkt. Gezien de sterke
marktpositie van de Müncher/Rück/Ergo-groep, die zich — samen met de Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG (HVB) — eveneens tot een belangrijke bankverzekeringsgroep heeft ontwikkeld, had de
Commissie ernstige twijfel bij de transactie.

Allianz en Münchener Rück hebben aangegeven dat zij voornemens waren — als onderdeel van de
geplande fusie — hun wederzijdse participaties tot ongeveer 20 % terug te brengen. De bezwaren van de
Commissie werden weggenomen doordat Allianz en Dresdner een juridisch bindende toezegging hadden
gedaan dat zij eind 2003 hun gezamenlijke participaties in Münchener Rück tot 20,5 % zouden hebben
teruggebracht en ondertussen niet meer dan 20,5 % van hun stemrecht in de jaarlijkse algemene
vergaderingen van Müncher Rück zouden uitoefenen.

Nestlé/Ralston Purina (119)

Deze zaak betrof de voorgestelde verwerving door Nestlé (actief in de productie en verkoop van een
grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen, waaronder huisdiervoeding) van de uitsluitende
zeggenschap over Ralston Purina (voornamelijk actief in de productie en verkoop van huisdiervoeding).

¥118∂ COMP/M.2431 — Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
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De markten voor huisdiervoeding bleken te zijn onderverdeeld in markten voor katten- en voor
hondenvoer (droog en nat afzonderlijk), en bovendien een nationaal karakter te hebben. Op drie nationale
markten was er sprake van mededingingsbezwaren. Ten eerste zou Nestlé in Spanje een machtspositie
hebben verkregen en haar belangrijkste concurrent op de markten voor droog hondenvoer, droog
kattenvoer en snacks en traktaties voor katten hebben geëlimineerd. De acquisitie zou ook hebben geleid
tot mededingingsbezwaren op de markten voor droog kattenvoer in Italië en in Griekenland.

Om deze bezwaren te ondervangen, verbonden de partijen zich ertoe de overlapping in Spanje weg te
nemen ofwel door de verkoop van het 50 %-belang van Ralston Purina in Gallina Blanca Purina, de joint
venture via welke het bedrijf in Spanje opereert, of door afstoting van de Spaanse productiefabriek van
Nestlé en de toekenning van exclusieve licenties voor merken van de Friskies-familie gedurende drie jaar.
Een soortgelijke aanpak werd gehanteerd in Italië en Griekenland. In elk van de drie landen verbonden de
partijen zich er eveneens toe de in licentie gegeven merken niet opnieuw te introduceren of te promoten
binnen een termijn van bijna vijf jaar na het verstrijken van de licentieperiode. Gezien de specifieke
kenmerken van de markten waarop deze zaak betrekking had, kwam de Commissie tot de conclusie dat
deze corrigerende maatregelen, inclusief de rebranding, een haalbare oplossing boden.

De Commissie onderzocht uitsluitend welke uitwerking de acquisitie in de Europese Unie heeft, omdat
huisdiervoeders buiten de werkingssfeer van de EER-overeenkomst vallen. De zaak werd ook onderzocht
door de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten.

Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia (120)

De Commissie heeft ingestemd met de operatie waarbij Pirelli SpA en Edizione Holding SpA samen
Olivetti SpA overnemen, en indirect ook de ondernemingen waarover laatstgenoemde zeggenschap
uitoefent, met name Telecom Italia, dat op haar beurt eigenaar is van de grootste mobiele exploitant,
Telecom Italia Mobile (TIM).

Uit het onderzoek dat de Commissie in nauwe samenwerking met de Italiaanse mededingingsautoriteit
(Autorità garante della concorrenza e del mercato) uitvoerde, kwam naar voren dat er ernstige bezwaren
waren met betrekking tot de Italiaanse markten voor transmissiecapaciteit en voor mobiele telefonie.

Op de markt voor transmissiecapaciteit resulteert de operatie in de uitschakeling van Autostrade als
belangrijke concurrent, waardoor dus de machtspositie van Telecom Italia wordt versterkt. De
Commissie maakte zich vooral zorgen over de mogelijkheid dat Autostrade Telecomunicazioni en
Telecom Italia een gezamenlijke commerciële strategie ten opzichte van hun respectieve afnemers op de
transmissiecapaciteitsmarkt zouden gaan voeren, met als gevolg een beperking van de concurrentie op
deze markt.

Uit het onderzoek bleek dat op de Italiaanse markt voor mobiele spraaktelefonie de operatie zou kunnen
zorgen voor een versterking van de machtspositie van TIM. Naast TIM en BLU zijn er slechts twee
aanbieders van mobiele telefonie van de tweede generatie in Italië — Omnitel en Wind — en de
toetredingsdrempels zijn hoog aangezien een licentie vereist is.

Om deze mededingingsbezwaren weg te nemen, verbonden de partijen zich ertoe de overlapping op de
markt voor transmissiecapaciteit weg te nemen door de overdracht van de uitsluitende zeggenschap over
Autostrade Telecomunicazioni aan één of meer onafhankelijke derden, waarbij ten hoogste een
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minderheidsbelang behouden zou blijven, waarvoor de goedkeuring van de Commissie vereist is. Wat de
markt voor mobiele spraaktelefonie betreft, verbond Edizione zich ertoe haar directe en indirecte
belangen in BLU te verkopen. Wanneer laatstgenoemde verbintenis in de praktijk wordt gebracht, wordt
zeggenschap door Edizione over twee van de vier Italiaanse aanbieders van mobiele telefonie van de
tweede generatie onmogelijk.

Nordbanken/Postgirot (121)

De Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de operatie waarbij de Scandinavische
bankgroep Nordea de uitsluitende zeggenschap verwerft over de Zweedse Postgirot Bank AB, een
financiële dienstverlener die thans eigendom is van Posten AB, de Zweedse posterijen. Postgirot is een
volledige dochteronderneming van het staatsbedrijf Posten AB. De onderneming bezit en exploiteert een
eigen girobetaalsysteem, dat zij gebruikt om aan particulieren en ondernemingen diensten op het gebied
van het verrichten van betalingen op afstand te verlenen. Postgirot verleent ook met giro verband
houdende technische diensten aan andere banken. Sinds de onderneming in 1994 een bankvergunning
heeft gekregen, verleent Postgirot bankdiensten aan huishoudens en zakelijke klanten, onder meer op het
gebied van deposito’s, leningen, internationale betalingen, handelsfinanciering en kaartdiensten.

In haar oorspronkelijke vorm zou de transactie Nordea echter volledige zeggenschap hebben opgeleverd
over het betaalsysteem van Postgirot, terwijl de onderneming daarnaast reeds een belangrijk belang had
in Bankgirot, het andere girobetaalsysteem in Zweden. Nordea zou aldus belangrijke invloed hebben
gehad op de twee voornaamste Zweedse betaalsystemen.

Nordea heeft zich echter ertoe verbonden haar belang in Bankgirot te verminderen tot 10 %, zodat zij niet
langer een doorslaggevende invloed zal kunnen uitoefenen op de onderneming. Ook zegde zij toe zich
terug te trekken uit Privatgirot, een onderneming die met Postgirot concurreert op het gebied van
technische diensten in verband met girobetalingen. Dankzij deze verbintenissen kon de Commissie deze
transactie goedkeuren.

Gerling/NCM (122)

De Commissie heeft ingestemd met de overname van de Nederlandse kredietverzekeringsmaatschappij
NCM Holding NV („NCM”) door de Duitse verzekeringsmaatschappij Gerling-Konzern Versicherungs-
Beteiligungs AG („Gerling”). Het onderzoek van de Commissie bracht weliswaar mededingings-
bezwaren met betrekking tot de Nederlandse en Deense kredietverzekeringsmarkten aan het licht, maar
deze werden weggenomen dankzij de door Gerling voorgestelde afstotingen. Gerling is een verzeke-
ringsgroep die gespecialiseerd is in zakelijke dienstverlening. NCM Holding NV, de Nederlandse
exportkredietverzekeraar, is actief in het debiteurenbeheer, voornamelijk via kredietverzekeringen. De
activiteiten van beide ondernemingen op het gebied van kredietverzekeringen zijn bijna even groot in
omvang. Momenteel zijn zij qua grootte de op twee en drie na grootste Europese kredietverzekeraars —
na de Duitse Allianz-groep en de Franse Coface-groep. De fusie van Gerling en NCM leidt tot het
ontstaan van Europa’s op één na grootste kredietverzekeringsmaatschappij — na Allianz, maar vóór
Coface.

Hoewel de geografische reikwijdte van de activiteiten van Gerling en NCM in de meeste gebieden van
Europa complementair is, stelde de Commissie toch ernstige mededingingsbezwaren vast met betrekking
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tot de Nederlandse kredietverzekeringsmarkt, waar de nieuwe entiteit naar alle waarschijnlijkheid de
dominante leverancier zou zijn geworden, onder meer gezien de marginale positie die de resterende
marktdeelnemers in vergelijking met Gerling/NCM in Nederland innemen.

Tevens werden ernstige bezwaren geconstateerd ten aanzien van de Deense markt, waar het kredietverze-
keringsbedrijf van NCM verticaal geïntegreerd is middels twee NCM-dochters — Forenede Factors en
BG Factoring. Deze twee factormaatschappijen vormen samen veruit de grootste factormaatschappijen
op de Deense markt. Factormaatschappijen maken gebruik van kredietverzekeringen om het debiteu-
renrisico van hun cliënten te dekken en zijn bijgevolg sterk afhankelijk van de voorwaarden die door
kredietverzekeringsmaatschappijen worden geboden. Naast Gerling en NCM is Hermes-Euler de enige
gevestigde kredietverzekeraar in Denemarken. De Commissie maakte zich daarom zorgen dat
concurrenten van de NCM factormaatschappijen in de nabije toekomst zouden worden geconfronteerd
met een situatie waarin zij — naast Gerling/NCM, de moedermaatschappij van de belangrijkste spelers
op de Deense markt voor factoring — op slechts één andere kredietverzekeraar een beroep zouden
kunnen doen.

Om de mededingingsbezwaren weg te nemen waartoe de fusie in Nederland en Denemarken aanleiding
gaf, verbond Gerling zich ertoe haar Nederlandse en Deense bijkantoren voor kredietverzekering af te
stoten.

B — Beknopt overzicht van beschikkingen op grond van artikel 8 
van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1. Samenvatting van zaken die op grond van artikel 8, lid 2, 
van de concentratieverordening verenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt zijn verklaard

Metso/Svedala (123)

Deze fusie tussen Metso Corporation en Svedala AB, twee Scandinavische bedrijven die wereldwijd
actief zijn in de productie en distributie van machines voor de verwerking van stenen en delfstoffen, werd
in januari 2001 goedgekeurd.

Metso is een Finse onderneming, die in 1999 ontstond uit de fusie van Valmet Corporation en Rauma
Corporation. Zij is voornamelijk actief op drie gebieden: machines voor de verwerking van steen en
delfstoffen, automatiserings- en regeltechniek, en vezel- en papiertechnologie. Svedala is een Zweedse
onderneming die apparatuur vervaardigt voor de bouwsector en voor de winning, verwerking en
behandeling van delfstoffen en tevens apparatuur voor het verbrijzelen van stenen, transportsystemen en
verdichtingsapparatuur.

De operatie zou, wat de mededinging betreft, vooral gevolgen hebben op het gebied van de apparatuur
voor het verbrijzelen van stenen, die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de productie van aggregaat en
cement, en in de mijnbouw. De transactie zou met name op nationaal niveau en binnen de EER hebben
geleid tot zeer grote marktaandelen op de kegelbrekersmarkten (meer dan 60 % in de EER en meer dan
50 % in de meeste lidstaten), op de markt voor draaibare steenbrekers voor grafbreken (meer dan 60 % in
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de EER) en in mindere mate op de kaakbrekersmarkten (meer dan 50 % in de meeste Scandinavische
landen voor kaakbrekers ten behoeve van aggregaat en de bouw, en meer dan 35 % in de EER voor
kaakbrekers ten behoeve van de mijnbouw).

Voorts bestaan er hoge drempels voor de toegang tot de markten voor apparatuur voor het verbrijzelen
van stenen, omdat afnemers vaak geen enkel risico willen lopen en omdat lokale aanwezigheid en de
kwaliteit van de after-salesservice op deze markten een belangrijke rol spelen. Potentiële concurrentie
zou derhalve geen geloofwaardig afschrikkingsmiddel zijn geweest om de partijen ervan te weerhouden
hun belangrijke marktmacht uit te buiten. De operatie zou dan ook hebben geleid tot machtsposities op
alle bovengenoemde markten.

De overlappingen tussen de activiteiten van de partijen op de markten waar de Commissie mededingings-
bezwaren had onderkend, zullen echter volledig verdwijnen dankzij de verbintenis van de partijen om de
kegel- en kaakbrekersactiviteiten van Svedala en de activiteiten van Metso op het gebied van draaibare
steenbrekers voor grafbreken af te stoten.

Op grond van de bilaterale overeenkomst betreffende samenwerking in mededingingszaken tussen de
Europese Commissie en de Verenigde Staten van Amerika, werkte de Europese Commissie bij het
onderzoek van deze transactie samen met de Federal Trade Commission. De Commissie voerde eveneens
besprekingen met de mededingingsautoriteiten van Australië, Canada en Zuid-Afrika.

EdF/EnBW (124)

In februari verleende de Commissie voorwaardelijke goedkeuring aan de operatie waarbij Electricité de
France (Edf) en Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) gezamenlijke zeggenschap
verwerven over het Duitse stroombedrijf Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). EdF is een Frans
staatsbedrijf dat actief is op alle gebieden van stroomvoorziening en -transport. EdF heeft ook in veel
Europese landen belangen in stroombedrijven. OEW is een samenwerkingsverband van negen
Landkreise in het zuidwesten van Duitsland. Het hoofddoel van dit samenwerkingsverband zijn
participaties in bedrijven die actief zijn in de energiesector. EnBW is een verticaal geïntegreerd
stroombedrijf dat werkzaam is op alle gebieden van stroomvoorziening en -transport, voornamelijk in het
zuidwesten van Duitsland.

De Commissie ging na welke gevolgen de transactie zou hebben op de Franse markt voor stroomvoor-
ziening ten behoeve van in aanmerking komende afnemers, namelijk industriële klanten die meer dan
16 gigawattuur per jaar (GWh/jaar) verbruiken en die op grond van het Franse en communautaire recht
hun eigen stroomleverancier mogen kiezen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat EdF — met een marktaandeel van circa 90 % — een
machtspositie bezat op de Franse markt voor de bevoorrading van in aanmerking komende afnemers.
EnBW is een van de meest waarschijnlijke potentiële concurrenten op de Franse markt en zou strategisch
gezien een van de meest geschikte bedrijven zijn om de markt voor de bevoorrading van in aanmerking
komende afnemers te betreden. EnBW heeft zijn afzetgebied in het zuidwesten van Duitsland, dat een
lange gemeenschappelijke grens met Frankrijk heeft. Twee van de vier Frans-Duitse koppelleidingen
bevinden zich in het afzetgebied van EnBW. Voorts heeft EnBW toegang tot opwekkingscapaciteit in
Frankrijk krachtens enkele langlopende contracten met EdF.
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Uit het onderzoek van de Commissie bleek ook dat EnBW een controlebelang heeft in WATT AG, een
grote Zwitserse stroomproducent, terwijl EdF vanouds nauwe commerciële betrekkingen onderhoudt met
ATEL, een andere belangrijke speler op de Zwitserse stroommarkt. Edf zou haar participatie in EnBW en
haar sterke positie in Zwitserland aanzienlijk verbeteren en WATT als potentiële concurrent op de Franse
markt elimineren.

De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat de operatie in haar oorspronkelijk aangemelde vorm
zou hebben geleid tot een versterking van de machtspositie van EdF op de markt voor in aanmerking
komende afnemers in Frankrijk. Om deze mededingingsbezwaren weg te nemen, zal EdF aan haar
concurrenten 6 000 megawatt aan Franse opwekkingscapaciteit beschikbaar stellen, of 30 % van de in
aanmerking komende markt. Voorts verbond EdF zich ertoe af te zien van haar stemrecht in de Franse
stroomproducent Compagnie nationale du Rhône en zijn vertegenwoordiger in de raad van beheer van
CNR terug te roepen. Ten slotte hebben de partijen beloofd het belang van EnBW in het Zwitserse
stroombedrijf WATT AG af te stoten.

The Post Office/TPG/SPPL (125)

In maart heeft de Commissie twee nieuwe joint ventures goedgekeurd die wereldwijd actief zijn op het
gebied van uitgaande grensoverschrijdende postdiensten; zij werden opgericht door The Post Office
(TPO) uit het Verenigd Koninkrijk, TNT Post Groep NV (TPG) uit Nederland en Singapore Post Private
Limited (SPPL). TPO, TPG en SPPL zijn de nationale openbare postexploitanten (OPE’s) van het
Verenigd Koninkrijk, Nederland en Singapore. De ondernemingen zijn voornemens twee joint ventures
op te richten, Delta en NewCo genaamd, die uitgaande grensoverschrijdende postdiensten zullen
verrichten alsmede, in beperkte mate, uitgaande grensoverschrijdende pakketpostdiensten. Delta zal
wereldwijd actief zijn, behalve in de regio Azië/Stille Oceaan, die door NewCo zal worden bediend. Het
onderzoek van de Commissie richtte zich vooral op Delta.

Hoewel de beide joint ventures over het algemeen gunstig lijken voor de concurrentie, heeft de
Commissie mededingingsbezwaren vastgesteld voor de Nederlandse markt van uitgaande grensover-
schrijdende zakelijke post. Op die markt waren er relatief weinig exploitanten actief en zij zijn alle
betrekkelijk klein. Afgezien van TPO, die een aanzienlijk deel van het voor het Verenigd Koninkrijk
bestemde uitgaande verkeer heeft kunnen bemachtigen, heeft geen van de in Nederland actieve
buitenlandse OPE’s (waaronder Deutsche Post) omvangrijke marktaandelen kunnen verwerven. In dat
geval zou de concentratie ertoe leiden dat de concurrentie tussen de grootste speler (TPG) en de meest
succesvolle nieuwkomer op de Nederlandse markt (TPO) uitgeschakeld zou worden.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, hebben de partijen zich ertoe verbonden de activiteiten die
momenteel door TNT International Mail in Nederland (TNT IM Netherlands) worden uitgeoefend, af te
stoten. Dit is het gedeelte van de Nederlandse activiteiten van TPG die oorspronkelijk zouden worden
toegewezen aan de joint venture Delta.

Omdat de Commissie van oordeel was dat het welslagen van deze maatregel voor een groot deel afhangt
van de kenmerken van de koper, hebben de partijen als oplossing een „vooraf aangeduide koper”
voorgesteld. Met andere woorden, zij hebben zichzelf ertoe verbonden de aangemelde concentratie pas te
voltooien wanneer een bindende verkoopovereenkomst zal zijn gesloten met een door de Commissie
goedgekeurde koper.
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Bombardier/ADtranz (126)

Op 3 april heeft de Commissie ingestemd met de overname van de spoorwegdivisie ADtranz van
DaimlerChrysler door het Canadese Bombardier mits bepaalde toezeggingen werden nageleefd. De
oorspronkelijk aangemelde operatie zou een machtspositie doen ontstaan hebben op de markten voor
regionale treinen en trams in Duitsland. De bedrijven stelden evenwel de afstoting van bepaalde
activiteiten voor en deden andere toezeggingen die ervoor zullen zorgen dat er in Duitsland een sterke
concurrent zal komen nu de concurrentie vanwege ADtranz uitgeschakeld werd.

Het Duitse ADtranz werd in 1995 opgericht door de bundeling van de spoorwegactiviteiten van ABB en
Daimler-Benz (nu DaimlerChrysler genoemd). ADtranz vervaardigt rollend materieel en seinapparatuur.
Het Canadese Bombardier is actief in de sectoren vliegtuigen, materieel voor spoorwegvervoer en
vrijetijdsproducten.

Door de overname wordt Bombardier de grootste geïntegreerde producent van spoorwegapparatuur ter
wereld — vóór het Franse Alstom en het Duitse Siemens. Dit zijn de drie zwaargewichten van de sector
spoorwegapparatuur in Europa en de rest van de wereld.

De Commissie stelde vast dat de transactie voor problemen zou hebben gezorgd vanwege de beperking
van de mededinging op de Duitse markten voor regionale treinen en trams/sneltrams.

De partijen stelden echter verbintenissen voor die zullen resulteren in de uitbouw van Stadler Rail, een
Zwitsers bedrijf dat werkzaam is in Duitsland, tot een sterke onafhankelijke leverancier van regionale
treinen en trams/sneltrams. Stadler Rail zal voor een belangrijk deel de huidige marktpositie van ADtranz
overnemen. Dankzij de verbintenissen zullen twee onafhankelijke aanbieders van elektrische-aandrij-
vingstechnologie (Kiepe en Elin) op beide markten actief blijven, waardoor in de toekomst consortia met
Stadler en andere niet-geïntegreerde leveranciers van mechanische onderdelen mogelijk worden.

MAN/Auwärter (127)

Na een grondig onderzoek heeft de Europese Commissie op 20 juni haar goedkeuring verleend aan de
voorgestelde overname door de MAN-groep van Auwärter, het Duitse bedrijf dat de Neoplan-autobussen
maakt. De Commissie kwam tot de conclusie dat er, ondanks de overname, daadwerkelijke mededinging
zal blijven bestaan tussen MAN/Auwärter en EvoBus van DaimlerChrysler, de twee belangrijkste spelers
op de Duitse stadsbussenmarkt.

De Commissie deed een zorgvuldig onderzoek naar de overname door MAN Nutzfahrzeuge AG, een
vrachtwagen- en busfabrikant uit München (Duitsland), van Gottlob Auwärter GmbH, een andere Duitse
onderneming uit Stuttgart die autobussen en touringcars onder de merknaam Neoplan verkoopt.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de Duitse busmarkt zelfs na de overname nog steeds
concurrerend zal zijn, omdat de DaimlerChrysler-groep de toonaangevende busfabrikant blijft. De
DaimlerChrysler-groep is eigenaar van EvoBus, dat autobussen onder de merknamen Mercedes-Benz en
Setra vervaardigt.

¥126∂ COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz, 3.4.2001.
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Auwärter is een niet-geïntegreerde busbouwer die motoren en chassis bij andere bedrijven betrekt. De
onderneming is een relatief kleine speler op de busmarkt die in Duitsland reeds grotendeels wordt
beheerst door MAN en EvoBus.

De fusie heeft vooral een uitwerking op de stadsbussenmarkt in Duitsland. MAN/Auwärter en EvoBus
zullen elk iets minder dan de helft van die markt bedienen. Daarom besloot de Commissie uitgebreid te
onderzoeken of de fusie in Duitsland tot een collectieve machtspositie zou kunnen leiden via
stilzwijgende coördinatie tussen beide groepen. Een dergelijke coördinatie is in theorie mogelijk,
ondanks dat voor stadsbussen Europese openbare aanbestedingen vereist zijn.

Na de zaak nauwkeurig te hebben bestudeerd, kwam de Commissie echter tot de conclusie dat een
dergelijk gevaar niet aanwezig was. Ten eerste was volgens de Commissie een eventuele stilzwijgende
verdeling van de markt tussen EvoBus en MAN/Auwärter weinig waarschijnlijk wegens het ontbreken
van een levensvatbaar coördinatiemechanisme. Ten tweede is door de grote verschillen tussen EvoBus en
MAN/Auwärter, zoals uiteenlopende kostenstructuren, de kans groot dat de ondernemingen elkaar eerder
zouden beconcurreren dan heimelijke afspraken te maken.

Kortom, de Commissie meende dat er sprake was van daadwerkelijke mededinging op de Duitse markt,
en het feit dat Auwärter als gevolg van de fusie als onafhankelijke leverancier zou verdwijnen, zou daar
niets aan afdoen.

BASF/Pantochim/Eurodiol (128)

Na grondig onderzoek heeft de Europese Commissie haar goedkeuring verleend aan de voorgestelde
overname van Eurodiol en Pantochim, twee Belgische chemiebedrijven, door de Duitse onderneming
BASF. BASF zal daardoor voor bepaalde chemische basisproducten een groot marktaandeel verwerven.
De Commissie kwam evenwel tot de conclusie dat de operatie minder nadelige gevolgen voor de markt
zal hebben wanneer de Belgische ondernemingen zouden worden gesloten.

Op 12 februari ontving de Commissie een aanmelding waarbij BASF haar voornemen kenbaar maakte
om Pantochim en Eurodiol over te nemen, twee Belgische chemiebedrijven die onder gerechtelijk
akkoord waren gesteld.

Het onderzoek van de Commissie richtte zich op de uitwerking van de fusie op de markten voor de
butaandiolderivaten THF, NMP en GBL in de Europese Economische Ruimte, waar BASF
marktaandelen van meer dan 45 % zal behalen. Deze producten worden hoofdzakelijk gebruikt als
oplosmiddel. Door deze operatie zou marktleider BASF samengaan met de derde onderneming op deze
markt (Eurodiol), hetgeen deed vrezen voor het ontstaan van een machtspositie, gelet op de beperkte
omvang van de resterende concurrenten.

Gezien de financiële moeilijkheden van Eurodiol en Pantochim heeft de Commissie deze zaak
onderzocht aan de hand van het concept van de reddingsfusie („failing company defence”), dat
aanvankelijk was ontwikkeld in het kader van de beschikking Kali+Salz/Treuhand/MDK (IV/M.308).

De Commissie stelde vast dat Eurodiol en Pantochim op 18 september onder een gerechtelijk akkoord
waren geplaatst door de rechtbank van koophandel te Charleroi (België). Het stond buiten twijfel dat
als er geen koper zou worden gevonden, dit onvermijdelijk tot het onmiddellijke faillissement van

¥128∂ COMP/M.2314 — BASF/Pantochim/Eurodiol, 11.7.2001.
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Eurodiol en Pantochim zou leiden. Ondanks de inspanningen van de door de rechtbank aangestelde
commissarissen inzake opschorting om een koper te vinden en ondanks de zoektocht van de
Commissie zelf naar een alternatieve oplossing, was BASF de enige onderneming die een definitief
bod had gedaan op de Belgische ondernemingen. Voorts vergewiste de Commissie zich ervan dat de
productiecapaciteit van Eurodiol en Pantochim voorgoed verloren zou gaan als de overname niet zou
doorgaan.

Gezien het bovenstaande en gezien de uitzonderlijke omstandigheden op deze markten, die gekenmerkt
worden door een toenemende vraag en de krappe capaciteit, zou een faillissement waarschijnlijk leiden
tot tekorten in het aanbod en prijsverhogingen, waardoor de consument meer zou worden getroffen dan
wanneer de fusie zou worden toegestaan. De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat het concept
van de reddingsfusie van toepassing was en keurde de operatie goed.

De Beers/LVMH (129)

In juli heeft de Europese Commissie toestemming verleend voor de oprichting van een joint venture door
De Beers en LVMH. Deze gemeenschappelijke onderneming (Rapids World) zal werkzaam zijn in de
detailhandel in diamanten sieraden, die onder de merknaam De Beers verkocht zullen worden. Hoewel de
Commissie de gemeenschappelijke onderneming zelf goedgekeurd heeft, heeft zij tegelijkertijd aan De
Beers een mededeling van punten van bezwaar gezonden met betrekking tot „Supplier of Choice”-
overeenkomsten van de onderneming, die ook zijn aangemeld met het oog op goedkeuring. De
Commissie waarschuwde de ondernemingen dat deze overeenkomsten in strijd waren met de EU-
mededingingsregels.

Zowel de joint venture in de detailhandel als de „Supplier of Choice”-aanmelding maken deel uit van de
nieuwe strategie van De Beers, waarbij de onderneming ernaar streeft haar traditionele monopolistische
aanpak op basis van controle van het aanbod te vervangen door een strategie die is gebaseerd op vraagge-
stuurde initiatieven.

Het onderzoek van de Commissie naar de gevolgen van deze transactie op de mededinging heeft
duidelijk gemaakt hoe sterk de machtspositie van De Beers op de wereldmarkt voor de levering van ruwe
diamanten is. Het bracht echter geen oorzakelijk verband aan het licht tussen het samengaan van LVMH
en De Beers op detailhandelsniveau, enerzijds, en een mogelijke versterking van de positie van De Beers
op de upstream-markten, anderzijds.

De Beers, die zichzelf de „bewaker” van de diamantindustrie noemt, controleert ongeveer tweederde van
het mondiale aanbod van ruwe diamanten. De controle van De Beers over de wereldproductie van ruwe
diamanten, in combinatie met het strategische gebruik van haar voorraad ruwe diamanten, stelt De Beers
in staat de kwantiteit, de kwaliteit en grotendeels ook de prijs te bepalen van de ruwe diamanten die zij
elk jaar op de markt brengt. De rest van de markt is sterk gefragmenteerd en voor de andere producenten
van ruwe diamanten zijn er weinig stimuli om met De Beers te concurreren aangezien zij een belangrijk
deel van hun productie onder contract aan De Beers verkopen.

Ondanks deze upstream-machtspositie heeft het onderzoek van de Commissie niet aangetoond dat de
oprichting van de joint venture zou hebben geleid tot een belangrijke structurele verandering op de
upstream-markt voor ruwe diamanten. Daarom heeft de Commissie besloten de operatie onvoorwaardelijk
goed te keuren.

¥129∂ COMP/M.2333 — De Beers/LVMH, 25.7.2001.
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Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (130)

De Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de operatie waarbij gezamenlijke zeggenschap
over de Spaanse elektriciteitsmaatschappij Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico) verworven
wordt door de Spaanse onderneming Grupo Villar Mir en door Energie Baden-Württemberg (EnBW),
een Duitse onderneming waarover Electricité de France (EDF) gezamenlijke zeggenschap heeft. De
operatie zou, in de vorm waarin zij oorspronkelijk bij de Commissie was aangemeld, geleid hebben tot
een versterking van de bestaande collectieve machtspositie op de Spaanse groothandelsmarkt voor
elektriciteit. Om deze bezwaren weg te nemen, hebben EDF en de exploitant van het Franse elektrici-
teitsnet, RTE, zich ertoe verbonden de commerciële capaciteit op de koppelleiding tussen Frankrijk en
Spanje aanzienlijk te verhogen tot circa 4 000 MW, waardoor een ruimere handel in elektriciteit van en
naar Spanje mogelijk zou moeten worden — in het belang van Spaanse afnemers.

De operatie die op 10 april bij de Commissie werd aangemeld, bestaat uit de verwerving door Ferroat-
lántica van een meerderheidsbelang in Hidrocantábrico, de op drie na grootste elektriciteitsmaatschappij
van Spanje. Ferroatlántica is momenteel in handen van het Spaanse Grupo Villar Mir, maar zal, zodra de
transactie is doorgevoerd, onder gezamenlijke zeggenschap komen te staan van Grupo Villar Mir en
EnBW.

De Commissie stelde in juni een diepgaand onderzoek in tegen deze operatie omdat zij bezwaren deed
rijzen dat de bestaande collectieve machtspositie van Endesa en Iberdrola op de Spaanse groothan-
delsmarkt voor elektriciteit erdoor versterkt zou worden. Deze aanvankelijke bezwaren werden door het
onderzoek van de Commissie bevestigd. Met een machtsbasis in Spanje en met toegang tot de
omvangrijke stroomopwekkingscapaciteit van Hidrocantábrico zou EDF zich waarschijnlijk verzetten
tegen iedere uitbreiding van de commerciële capaciteit van de koppelleiding, waarlangs elektriciteit over
de Pyreneeën wordt getransporteerd. De commerciële capaciteit op de Frans-Spaanse koppelleiding is al
beperkt, hetgeen een barrière creëert voor de invoer van elektriciteit in Spanje en de markt isoleert van
andere Europese elektriciteitsmarkten — ten koste van de afnemers.

Om de mededingingsbezwaren die door de Commissie vastgesteld waren, weg te nemen, verbonden EDF
en EDF/RTE zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de commerciële capaciteit op de
koppelleiding aan de Frans-Spaanse grens uit te breiden van de huidige 1 100 MW tot circa 4 000 MW.
Deze capaciteitsuitbreiding zal op korte tot middellange termijn geleidelijk tot stand worden gebracht.
EDF/RTE, de exploitant van het Franse transportnet voor elektriciteit (Gestionnaire du réseau de
transport d’électricité), is een divisie van EDF die het nationale elektriciteitsnet en de koppelleidingen
met de buurlanden van Frankrijk exploiteert.

Mitsui/CVRD/Caemi (131)

De Commissie heeft — onder voorwaarden — de geplande operatie goedgekeurd waarbij gezamenlijke
zeggenschap over de Braziliaanse ijzerertsonderneming Caemi verworven wordt door CVRD, een andere
Braziliaanse ijzerertsproducent, en de Japanse handelsonderneming Mitsui. In het kader van de
voorgestelde transactie zullen Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) en Mitsui & Co Ltd (Mitsui)
gezamenlijke zeggenschap verwerven over Caemi Mineração e Metalurgia SA (Caemi). De belangrijkste
activa van Caemi behelzen de Braziliaanse ijzerertsmijn Mineração Brasilieras Reunidas (MBR) en een
50 %-belang in de Canadese ijzerertsproducent Quebec Cartier Mining Company (QCM).

¥130∂ COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico, 26.9.2001.
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De gevolgen van de fusie op de mededinging werden onderzocht op het gebied van het „overzeese”
ijzererts, aangezien de West-Europese staalproducenten – bij gebrek aan lokaal aanbod – nagenoeg
uitsluitend afhankelijk zijn van ijzererts dat geïmporteerd wordt uit mijnen die zich ver van Europa
bevinden. Het per schip aangevoerde ijzererts vertegenwoordigt ongeveer 45 % van de totale handel in
ijzererts, en de belangrijkste overzeese leveringsbronnen bevinden zich in Brazilië en Australië. Voor de
overzeese handel is toegang vereist tot specifieke infrastructuur, zoals speciaal spoorwegvervoer dat
geschikt is voor het vervoer van zeer grote tonnages, en diepzeehavens. CVRD is ’s werelds grootste
producent op de overzeese markt voor sinterfijnerts en ijzerertspellets, gevolgd door de Australische
mijnbouwondernemingen Rio Tinto en BHP.

De voorgestelde transactie zou hebben geleid tot het ontstaan, zo niet de versterking, van een
machtspositie op de overzeese markt voor ijzerertspellets en de overzeese markt voor directereductie-
ijzererts wegens de grote marktaandelen die na de transactie behaald zouden worden en gezien het feit
dat de overblijvende concurrenten naar alle waarschijnlijkheid niet echt invloed zouden kunnen
uitoefenen op het marktgedrag van Mitsui/CVRD/Caemi.

Op 5 oktober boden de partijen een verbintenis aan, om de door de Commissie vastgestelde mededin-
gingsbezwaren weg te nemen. Zij boden aan het 50 %-belang van Caemi in QCM af te stoten, waardoor
de „overlapping” tussen de activiteiten van CVRD en Caemi op het gebied van de productie van ijzererts-
pellets zou verdwijnen. Daardoor werden de mededingingsbezwaren van de Commissie op het gebied
van de levering van deze producten en van het directereductie-erts weggenomen.

UPM-Kymmene/Haindl en Norske Skog/Parenco/Walsum (132)

Na een grondig onderzoek heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de voorgestelde overname
van Haindl, een papierproducerend familiebedrijf, door het Finse UPM-Kymmene en aan de
daaropvolgende verkoop van twee van de Haindl-fabrieken aan de Noorse papierfabrikant Norske Skog
— Parenco in Nederland en de Walsum-fabriek in Duitsland.

De fusie zal vooral gevolgen hebben op de markten voor kranten- en tijdschriftenpapier en houthoudend
drukpapier, die volgens de Commissie een Europese dimensie hadden. Omdat UPM-Kymmene en Haindl
— samen met Stora Enso en Holmen — meer dan tweederde van alle West-Europese verkopen van
kranten- en tijdschriftenpapier zouden controleren, heeft de Commissie uitgebreid onderzocht of de fusie
in Europa een collectieve machtspositie van de vier grootste ondernemingen zou doen ontstaan.
Vergelijkbare bezwaren waren er wat betreft de markt voor houthoudend tijdschriftenpapier, waar de drie
toonaangevende leveranciers — UPM-Kymmene, Stora Enso en M-Real/Myllykoski — meer dan
tweederde van alle verkopen in West-Europa zouden controleren.

De Commissie maakte zich aanvankelijk zorgen dat de ondernemingen stilzwijgend heimelijke afspraken
zouden maken om de prijzen op te drijven of hoog te houden. Dit zouden ze kunnen doen door ofwel de
investeringen in nieuwe capaciteit te beperken ofwel door het productieniveau te beperken door het
tijdelijk stilleggen van papiermachines. Op basis evenwel van een aantal kenmerken van de markten voor
kranten- en tijdschriftenpapier en houthoudend tijdschriftenpapier heeft de Commissie haar bezwaren
laten vallen in verband met de collectieve machtspositie op deze markten. De belangrijkste factoren die
tot deze conclusie leidden waren de beperkte stabiliteit van marktaandelen, het gebrek aan transparantie
over projecten voor capaciteitsuitbreiding en het gebrek aan symmetrie in kostenstructuren. Daarnaast
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zou er geen levensvatbaar coördinatiemechanisme zijn om nieuwe investeringen te beperken wegens
onvoldoende transparantie in relatie tot investeringen voordat deze onomkeerbaar worden.

Voorts was de Commissie van mening dat de kleinere ondernemingen op beide markten over de middelen
zouden beschikken om prijsverhogingen door de toonaangevende leveranciers te dwarsbomen, vooral in
tijden dat de vraag naar papier klein is.

Daarom kwam de Commissie tot de conclusie dat de overname geen beletsel vormt voor een daadwer-
kelijke mededinging op de Europese markten voor kranten- en tijdschriftenpapier en houthoudend
tijdschriftenpapier.

Shell/Dea (133) en BP/E.ON (134)

De Commissie heeft toestemming verleend voor zowel de overname van het Duitse olie- en petrochemie-
bedrijf Dea (een onderdeel van de RWE-groep) door Koninklijke Shell Groep (VK/NL), als de
samenvoeging van de petrochemische divisies van het Britse BP plc en het Duitse Veba, een dochter van
de E.ON-groep. De beide operaties zouden een collectieve machtspositie van Shell/Dea en BP/Veba
hebben doen ontstaan op de etheenmarkt op de „ARG+”-pijpleiding die Nederland, België en Duitsland
verbindt. De verbintenissen die alle partijen zijn aangegaan, volstonden evenwel om deze mededingings-
bezwaren weg te nemen. Zo heeft Shell toegezegd zijn importterminal open te stellen voor 250 kiloton
etheenimport door derden. BP heeft toegezegd twee participaties in pijpleidingexploitant ARG af te
stoten.

Beide transacties samen leiden tot een belangrijke herstructurering van de markt voor etheen, dat de
petrochemische basisgrondstof is voor uiteenlopende toepassingen zoals polyetheen en pvc. Deze markt
is al sterk geconcentreerd, waardoor het des te belangrijker is dat de overblijvende concurrentie wordt
gevrijwaard in het belang van de etheengebruikers.

Na een diepgaand marktonderzoek is de Commissie tot de bevinding gekomen dat het samenvoegen van
de respectieve petrochemische activiteiten van Shell/Dea en BP/E.ON een collectieve machtspositie had
doen ontstaan op de markt voor etheenlevering via de ARG-pijpleiding. Deze pijpleiding en de
aftakkingen ervan verbinden diverse productievestigingen, zeeterminals en etheenafnemers in België,
Nederland en het westen van Duitsland.

Het belangrijkste effect van beide transacties zou de uitschakeling zijn van de enige downstream-, niet-
geïntegreerde etheenproducenten, die tevens de belangrijkste leveranciers zijn op de handelsmarkt.
Zodoende zouden de onafhankelijke etheenafnemers alleen nog leveranciers hebben met wie zij op de
downstream-markten concurreren om afnemers.

Beide fusieondernemingen zouden het grootste deel van de etheenmarkt controleren, zouden niet te
maken krijgen met even sterke concurrenten en zouden zich, wat de ARG-pijpleiding betreft, in een
unieke positie bevinden. Meer bepaald zou BP/Veba een beslissende invloed hebben in pijpleidingsex-
ploitant ARG, terwijl Shell eigenaar is van een van de vijf importterminals op de Noordzeekust, die het
enige aanvoerkanaal zijn voor de ARG-pijpleiding.
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De Commissie kwam tot de conclusie dat er een groot risico bestond dat de concurrentie tussen de beide
nieuwe ondernemingen zou verslappen, en dat etheenafnemers na de twee fusies niet langer toegang
zouden hebben tot concurrerende bevoorradingsbronnen.

Om deze mededingingsbezwaren weg te nemen, heeft Shell zich ertoe verbonden derden toegang te
verlenen tot haar importterminal in het Nederlandse Moerdijk, voor in totaal 250 kiloton etheen per jaar,
gedurende een periode van tien jaar. Daardoor zal van concurrerende en onafhankelijke bronnen
afkomstig etheen beter beschikbaar zijn op de ARG-markt, terwijl derden in staat zullen zijn voor het
eerst etheen op langlopende, structurele basis te importeren tegen concurrerende prijzen. De volumes
waarop de verbintenis betrekking heeft, volstaan om te voorkomen dat de beide fusieondernemingen de
mededinging uitschakelen. De hoeveelheid van 250 kiloton komt overeen met de jaarcapaciteit van één
volledige, kleinere etheeninstallatie, en zou het mogelijk maken de huidige import door derden te
verhogen met bijna 400 %. De door Shell voorgestelde toegangsvoorwaarden maken niet-discrimi-
nerende, langdurige toegang tot de terminal tegen concurrerende prijzen mogelijk.

BP en E.ON verbonden zich ertoe twee van hun drie BP/Veba-participaties in ARG af te stoten. In
afwachting van het afstoten van deze belangen, verbonden zij zich ertoe hun blokkeringsrechten niet uit
te zullen oefenen, met name wat betreft besluiten inzake toegang voor derden. Voorts verbonden BP en
E.ON zich ertoe toegang te garanderen tot een verbindingspijpleiding tussen het ARG-net en ethyleenge-
bruikers in Herne (in het westen van Duitsland), die thans gecontroleerd wordt door Veba. Door de
afstoting van twee ARG-participaties zal BP/Veba’s beslissende invloed in ARG volledig verdwijnen. De
toetreding van nieuwe aandeelhouders in ARG zal ook de belangen van de verschillende aandeelhouders
verbreden en biedt de garantie dat ARG een gemeenschappelijk transportnet is, dat niet de belangen van
één bepaalde leverancier of afnemer behartigt.

De open toegang tot de pijpleiding tegen concurrerende kostprijs zal bestaande leveranciers in staat
stellen actief te concurreren om afnemers in het gehele ARG-gebied, en zal de verbintenis van Shell om
zijn importinfrastructuur open te stellen, volledig operationeel maken omdat ze de garantie biedt dat de
aanvullende volumes goedkoop kunnen worden getransporteerd naar locaties op het hele ARG-net.

De verbintenis van BP/Veba om toegang tot ARG-leveranties te verlenen aan de ethyleenafnemers in het
Duitse Herne, zal de resterende knelpunten doen verdwijnen in de infrastructuur die door BP/Veba
gecontroleerd wordt, en zal elke mogelijkheid wegnemen dat BP/Veba beschermd zou blijven tegen
concurrentiedruk die uitgaat van alternatieve ARG-leveranciers met betrekking tot deze afnemers. Er zijn
geen andere ARG-verbindingspijpleidingen die onder de controle van de twee nieuwe ondernemingen
staan en gebruikt zouden kunnen worden om ethyleenafnemers af te snijden van concurrerende
leveringen via het ARG-net.

De beoordeling van de gevolgen van beide transacties op de markten voor downstream-olieproducten in
Duitsland werd verwezen naar het Bundeskartellamt. Deze besluiten worden verderop beschreven.

Südzucker/Saint-Louis (135)

De Commissie heeft ingestemd met de overname van Saint-Louis Sucre SA, Frankrijks op één na
grootste suikerproducent, door de Duitse marktleider Südzucker AG. De overname van Saint-Louis door
Südzucker is de eerste belangrijke grensoverschrijdende fusie op de Europese suikermarkt, die in het

¥135∂ COMP/M.2530, 21.12.2001.
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kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op EU-niveau streng is gereglementeerd — met de
vaststelling van productiequota en interventieprijzen (dat wil zeggen minimumprijzen).

Het onderzoek van de Commissie wees uit dat de operatie de reeds bestaande machtspositie van
Südzucker op de Zuid-Duitse en Belgische markt van suiker voor zowel industrieel als particulier gebruik
nog zou hebben versterkt. Dit kwam doordat Saint-Louis in de betrokken geografische gebieden – die
zich in de onmiddellijke nabijheid van Frankrijk, de thuismarkt van Saint-Louis, bevinden – geen
onafhankelijke en geloofwaardige potentiële concurrent van Südzucker meer zou zijn.

De Commissie vreesde tevens dat Südzucker, dankzij het verkrijgen van directe toegang tot de op één na
grootste productiecapaciteit van Frankrijk, een sterke positie op de Franse markt zou verwerven en
daardoor in staat zou zijn andere Franse producenten ervan af te brengen om in Zuid-Duitsland en België
de concurrentie aan te gaan door met vergeldingsacties in Frankrijk te dreigen. Dit zou tot een
bestendiging van de nationale compartimentering van de Europese suikermarkt hebben geleid.

Voorts zou Südzucker – dat in Zuid-Duitsland en België reeds een machtspositie inneemt en in
Oostenrijk een monopoliepositie bekleedt – aldus de kans hebben gehad om ook in Frankrijk een sterke
positie te verwerven omdat het bedrijf in een unieke situatie zou hebben verkeerd om „pan-Europese
transacties” met grote industriële afnemers te sluiten en hen over de nationale grenzen heen te
bevoorraden.

Om deze mededingingsbezwaren weg te nemen, heeft Südzucker aangeboden haar meerderheidsbelang
(68 %) in de Belgische onderneming Suikerfabriek van Veurne NV af te stoten en 90 000 ton suiker per
jaar ter beschikking te stellen van een onafhankelijke handelaar uit Zuid-Duitsland. Doordat het belang
van 68 % in Suikerfabriek van Veurne NV wordt afgestoten, zal het Belgische suikerproductiequotum
van de Südzucker-groep met ongeveer 10 % afnemen, wat een aanzienlijk concurrentiebevorderend
effect op de Belgische suikermarkt zal sorteren.

Ook de verbintenis om elk jaar 90 000 ton quotasuiker tegen EU-interventieprijzen ter beschikking te
stellen, zal een onafhankelijke handelaar in staat stellen daadwerkelijk op de Zuid-Duitse suikermarkt te
concurreren. De hoeveelheid van 90 000 ton vertegenwoordigt ongeveer 10 % van de suiker die jaarlijks
in Zuid-Duitsland wordt verbruikt. Het feit dat de suiker tegen de interventieprijs aan de onafhankelijke
handelaar zal worden verkocht, biedt deze de gelegenheid de suiker tegen een aantrekkelijke prijs op de
markt te brengen, waardoor de concurrentie op deze markt zal worden bevorderd en de verdwijning van
Saint-Louis als potentiële concurrent afdoende wordt gecompenseerd.

2. Samenvattingen van zaken die onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt 
zijn verklaard op grond van artikel 8, lid 3, van de concentratieverordening

SCA/Metsä Tissue (136)

Op 31 januari 2001 heeft de Commissie de voorgestelde overname van de Finse fabrikant van
tissuepapier Metsä Tissue door diens Zweedse concurrent SCA Mölnlycke op mededingingsgronden
verboden.

¥136∂ COMP/M.2097 — SCA/Metsä Tissue, 31.1.2001.
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Tissue-hygiëneproducten kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals toiletpapier,
keukenrollen, zakdoeken en servetten. Deze producten worden ofwel verkocht via detailhandelaars
(„verbruiksartikelen”) of aan bedrijven, zoals hotels, scholen, ziekenhuizen enz. („Away-from-home-
producten” — AFH). De partijen en de meeste andere tissuefabrikanten hebben hun eigen merkproducten
ontwikkeld, maar leveren ook huismerkproducten aan supermarkten en andere grootverbruikers.

De overname zou Edet-toiletpapier en keukenpapier van SCA hebben verenigd met de eigen bekende
merken van Metsä Tissue — Lambi, Leni en Serla. De Commissie kwam tot de conclusie dat de
Scandinavische supermarkten onvoldoende tegenwicht zouden kunnen bieden om de marktmacht van de
fusieonderneming te kunnen inperken en dat er geen concurrenten bereid zouden zijn tot marktpenetratie
vanwege de zeer hoge investeringskosten, onder meer de kosten voor het introduceren van een nieuw
merk.

De overname zou hebben geleid tot het ontstaan van enkelvoudige machtsposities op 21 markten voor
tissuepapier in Zweden, Noorwegen en Denemarken, tot het ontstaan van duopolide machtsposities van
de fusieonderneming en het Amerikaanse Fort James op twee markten voor tissueproducten in Finland en
tot de versterking van machtsposities op drie productmarkten in Finland.

Tijdens een grondig onderzoek stelden de partijen opnieuw verbintenissen voor die al in de eerste fase
van het onderzoek waren aangeboden. Deze verbintenissen (waaronder de afstoting van bepaalde activa)
waren reeds in de eerste fase verworpen omdat daarmee geen van de mededingingsbezwaren aangepakt
werd die vastgesteld waren voor verbruiks- en AFH-tissueproducten in Finland of voor huismerktissue-
producten in Denemarken. Voorts bood het voorgestelde pakket af te stoten activa de koper onvoldoende
capaciteit op een aantal productmarkten om efficiënt te kunnen concurreren met de fusieonderneming en
om de marktmacht van SCA in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland daadwerkelijk te kunnen
inperken. In deze omstandigheden bleef de Commissie geen andere keuze dan de operatie te verbieden.

General Electric/Honeywell (137)

De voorgenomen acquisitie van Honeywell Inc. door General Electric Co. is in juli 2001 verboden. Uit
het onderzoek van de Commissie bleek dat GE op zich al een machtspositie bezat op de markten van
straalmotoren voor grote commerciële en grote regionale vliegtuigen. Die sterke marktpositie in
combinatie met haar financiële macht en verticale integratie op het gebied van de vliegtuigleasing waren
een van de factoren om te besluiten dat GE een machtspositie innam op die markten. Uit het onderzoek
bleek tevens dat Honeywell de grootste leverancier is van luchtvaartelektronica en andere luchtvaartuit-
rusting, alsmede van motoren voor kleine straalvliegtuigen en startsystemen voor motoren, een sleutelon-
derdeel in de fabricage van motoren.

De combinatie van de activiteiten van de twee ondernemingen zou machtsposities tot stand hebben
gebracht op de markten voor de levering van luchtvaartelektronica, andere luchtvaartuitrusting en motoren
voor kleine straalvliegtuigen, alsmede tot de versterking van de bestaande machtspositie van GE op de
markten van straalmotoren voor grote commerciële en van grote regionale straalvliegtuigen. De
machtspositie zou tot stand zijn gekomen of versterkt worden door horizontale overlappingen op sommige
markten, door de uitbreiding van GE’s financiële macht en verticale integratie met de activiteiten van
Honeywell, en door de combinatie van hun respectieve complementaire producten. Een dergelijke
integratie zou de fusieonderneming in staat stellen de respectieve marktmacht van beide ondernemingen
als hefboom te gebruiken ten gunste van elkaars producten. Hierdoor zouden concurrenten van de markt

¥137∂ COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell, 3.7.2001.
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worden uitgesloten, waardoor de concurrentie op die markten zou worden uitgeschakeld, hetgeen
uiteindelijk negatieve gevolgen teweeg zou brengen voor de kwaliteit van de producten, de dienstverlening
en de aan de afnemers aangerekende prijzen.

Op 14 juni stelde GE een aantal verbintenissen voor dat de mededingingsbezwaren moest wegnemen.
Die verbintenissen werden evenwel ontoereikend geacht om de door de Commissie onderkende mededin-
gingsbezwaren op te lossen. Op 28 juni — lang na het verstrijken van de termijn voor het indienen van
verbintenissen — heeft GE een nieuw pakket verbintenissen voorgesteld. Dit nieuwe pakket was
evenmin aanvaardbaar geweest, omdat het in een dermate late fase van de procedure geen voldoende
duidelijke oplossing bood voor de vastgestelde mededingingsbezwaren.

Schneider/Legrand (138)

De voorgenomen fusie tussen Schneider Electric en Legrand, de twee belangrijkste Franse producenten
van elektrisch installatiemateriaal, is op 10 oktober verboden. Uit het onderzoek van de Commissie bleek
dat er aanzienlijke overlappingen bestonden tussen de activiteiten van Schneider en Legrand op de
markten voor stroomschakelborden (verdeelborden en eindverdeelborden, alsmede de onderdelen
daarvan, waar het gecombineerde marktaandeel 40 tot 70 % zou gaan bedragen, naar gelang het land);
installatiemateriaal (vooral schakelaars en contactdozen en het bevestigingsmateriaal daarvoor — met
een gecombineerd marktaandeel van 40 tot 90 %), en bepaalde producten voor industriële toepassingen
(industriële schakelaars en laagspanningstransformatoren) of voor specifieke toepassingen (bv. voor
beveiliging gebruikte verlichting).

In Frankrijk deed deze operatie bijzonder zware mededingingsbezwaren rijzen voor nagenoeg alle
betrokken producten en in de meeste gevallen zou de operatie geleid hebben tot een versterking van een
machtspositie. Schneider en Legrand zijn veruit de twee grootste spelers op de Franse markt en het
onderzoek van de Commissie heeft duidelijk aangetoond dat er weinig vooruitzichten waren dat
buitenlandse concurrenten op korte en middellange termijn hun activiteiten sterk zouden ontwikkelen.
Voorts rezen er ook mededingingsbezwaren voor Denemarken, Spanje, Griekenland, Italië, Portugal en
het Verenigd Koninkrijk.

In een poging deze mededingingsbezwaren weg te nemen heeft Schneider de Commissie een eerste reeks
toezeggingen voorgelegd op 14 september — de uiterste datum om toezeggingen voor te stellen. Een
marktonderzoek door de Commissie leerde echter dat het met deze eerste toezeggingen niet mogelijk was
de voorwaarden voor een daadwerkelijke mededinging te herstellen.

Op 24 september — tien dagen na de uiterste datum voor het voorstellen van verbintenissen — heeft
Schneider nieuwe verbintenissen ingediend, maar daarmee bleef nog ernstige twijfel bestaan ten aanzien
van het concurrentievermogen van de entiteiten die op het lijstje stonden van af te stoten activa. De
twijfel betrof met name de toegang tot de distributie in Frankrijk en de economische risico’s die
verbonden waren aan de daadwerkelijke afsplitsing van deze entiteiten van de rest van de groep waarvan
ze deel uitmaakten. Overigens boden de voorstellen van Schneider geen enkele reële oplossing voor een
aantal geografische markten en/of productmarkten waarvoor mededingingsbezwaren waren vastgesteld.

Schneider heeft bij het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld tegen de beschikking van de
Commissie (139).

¥138∂ COMP/M.2283 — Schneider/Legrand, 10.10.2001.
¥139∂ T-310/01 en T-77/02.
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CVC/Lenzing (140)

De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname door CVC Capital Partners Group Ltd (CVC)
van Lenzing AG, een Oostenrijkse kunstvezelproducent, verboden. CVC heeft reeds zeggenschap over
Acordis, de grootste concurrent van Lenzing in Europa en de enige concurrent van het bedrijf in de
Verenigde Staten.

De transactie betrof de vezelsector. Er dienden vijf relevante productmarkten in aanmerking te worden
genomen bij de beoordeling van de concentratie vanuit mededingingsoogpunt: standaardviscose,
spinbadgeverfde viscose, viscose voor tampons, lyocell, en de technologie inzake de productie en
verwerking van lyocell. De Commissie was van mening dat de drie viscosemarkten Europese markten
zijn, omdat de invoer zeer gering is (aanzienlijk minder dan 10 %), en dat de markt voor lyocelltech-
nologie een mondiale markt is. Wat de productie van lyocell betreft, was de Commissie van oordeel dat
het niet nodig was de geografische markt af te bakenen.

De fusieonderneming zou zeer grote gezamenlijke marktaandelen behaald hebben op de drie viscose-
markten (meer dan 55 % van de markt van standaardviscose en meer dan 85 % van de markt voor
spinbadgeverfde viscose en voor viscose voor tampons), en tot een wereldwijd monopolie geleid hebben
op de markten voor de lyocellproductie en -technologie. De concentratie zou de grootste concurrent van
Acordis op de viscosemarkt in de Europese Economische Ruimte hebben uitgeschakeld en zou slechts
drie kleinere concurrenten hebben overgelaten: Sniace in Spanje, Swenska Rayon in Zweden en Säteri in
Finland. De Commissie kwam dan ook tot de conclusie dat de concentratie een machtspositie in het leven
zou roepen op de markten voor viscose van standaardkwaliteit en voor spinbadgeverfde viscose.

Wat de viscosemarkt voor tampons betreft, concludeerde de Commissie dat Acordis reeds een
machtspositie heeft. De fusie zou deze machtspositie dus nog versterkt hebben, omdat het aantal
producenten in Europa zou worden teruggebracht van drie naar twee.

Wat lyocell betreft, zijn Lenzing en Acordis momenteel de enige lyocellproducenten ter wereld en de
enige twee spelers op de markt voor de lyocellproductie- en verwerkingstechnologie die in staat zijn
bedrijfsklare technologie aan te bieden. Samen bezitten de partijen het overgrote deel van alle bestaande
octrooien voor de productie en bewerking van lyocell en de toegang tot deze markt is moeilijk. De
Commissie concludeerde dan ook dat de concentratie zowel op de markt voor lyocellproductie als op die
voor lyocelltechnologie een machtspositie in het leven zou roepen.

Gedurende de tweede fase van het onderzoek hebben de partijen de volgende toezeggingen gedaan: i) een
niet-exclusieve licentie voor lyocell; ii) een Toll Manufacturing Agreement waarbij de partijen lyocell
voor de licentienemer produceren; iii) een niet-exclusieve licentie voor de tamponvezel „Galaxy”. De
Commissie achtte deze verbintenissen evenwel ontoereikend om de bezwaren die de concentratie deed
rijzen, weg te nemen.

Het onderzoek naar deze zaak is in nauwe samenwerking met de Amerikaanse Federal Trade
Commission uitgevoerd.

¥140∂ OMP/M.2187 — CVC/Lenzing, 17.10.2001.
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Tetra Laval/Sidel (141)

Op 30 oktober heeft de Commissie besloten de operatie te verbieden waarbij de Franse onderneming
Sidel SA wordt overgenomen door Tetra Laval BV, dat zelf een onderdeel vormt van de Zwitserse Tetra
Laval Group, de eigenaar van de Tetra Pak-verpakkingsdivisie. Tetra heeft een machtspositie op het
gebied van kartonverpakkingen, met een Europees marktaandeel van meer dan 80 %. Sidel is de grootste
producent van PET-verpakkingsmachines en vooral SBM-machines (voor stretch blow-moulding).

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat het samengaan van de marktleider voor kartonver-
pakkingen met de belangrijkste producent van PET-verpakkingsmachines in de Europese Economische
Ruimte (EER) een machtspositie zou doen ontstaan op de markt voor PET-verpakkingsmachines, vooral
SBM-machines voor „gevoelige producten”. Tegelijk zou ook de machtspositie worden versterkt op de
EER-markt voor zowel aseptische kartonverpakkingen als de daarvoor gebruikte verpakkingsmachines.

De Commissie kwam tot de bevinding dat, zelfs al zijn PET- en kartonverpakkingsmachines vandaag nog
afzonderlijke relevante productmarkten, het hier twee nauw verwante, aangrenzende markten betreft die
tot dezelfde bedrijfstak behoren: verpakking van vloeibare levensmiddelen. PET- en kartonverpakkingen
zijn technisch substitueerbaar omdat PET-verpakkingen kunnen dienen als alternatief verpakkingsma-
teriaal voor alle producten waarvoor momenteel kartonverpakkingen worden gebruikt. Nu al worden PET
en karton gebruikt als verpakkingsmaterialen voor gemeenschappelijke productsegmenten (vloeibare
zuivel, sappen, dranken met vruchtensmaak en thee-/koffiedranken).

Wanneer Tetra’s machtspositie voor kartonverpakkingen nu zou worden samengevoegd met Sidels
leidende positie inzake PET-verpakkingsmachines, zou de fusieonderneming de mogelijkheid én de
stimuli krijgen om haar machtspositie inzake kartonverpakkingen te gebruiken als een hefboom voor het
verwerven van een machtspositie in de sector PET-verpakkingsmachines. Voorts zou Tetra, nu Sidel als
concurrent op een nauw verwante markt wordt uitgeschakeld, haar bestaande machtspositie inzake
kartonverpakkingen nog versterken. De machtspositie van de nieuwe onderneming op twee nauw
verwante markten bleek onderling nog verder versterkt te zullen worden, met als gevolg een verhoging
van de toegangsdrempels en een beperking van de concurrentie.

Op 9 oktober heeft Tetra een aantal toezeggingen voorgesteld die aan deze bezwaren moesten
tegemoetkomen; deze werden evenwel ontoereikend geacht. Omdat het ernstige mededingingsbezwaren
betrof en omdat Tetra niet in staat bleek die bezwaren weg te nemen, had de Commissie geen andere
keuze dan de fusie te verbieden.

Gezien de bijzondere omstandigheden die ontstaan zijn doordat Tetra Laval ondertussen nagenoeg alle
Sidel-aandelen heeft verworven, is de Commissie bereid naar praktische regelingen te zoeken die
daadwerkelijke concurrentie moeten helpen herstellen.

¥141∂ COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel, 30.10.2001.
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C — Beschikkingen op grond van artikel 2, lid 4, 
van de concentratieverordening (zaken betreffende 
gemeenschappelijke ondernemingen) (142)

Smith & Nephew/Beiersdorf JV (143)

Zowel Smith & Nephew als Beiersdorf ontwikkelen, produceren en distribueren medische producten,
waaronder producten voor wondverzorging, gips- en verbandmateriaal. Smith & Nephew is gevestigd in
Londen, Beiersdorf in Hamburg (Duitsland). Deze zaak betrof het voorstel hun activiteiten op het
gebied van traditionele wondverzorgingsproducten, fixatieproducten, verbandmateriaal en flebologische
producten (144) samen te voegen tot een 50/50-joint venture.

De Commissie was van oordeel dat de markten voor deze producten eerder nationale markten dan EER-
markten waren. Op die grond zou de samenvoeging van de activiteiten van de moedermaatschappijen
hebben geleid tot mededingingsbezwaren op de markten voor eerstehulpverbandmateriaal (pleisters),
fixatie-, steun- en gipsverbanden voor professionele gebruikers in verscheidene lidstaten, waaronder
Duitsland, Nederland, België, Denemarken, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De bezwaren zijn
weggenomen door toezeggingen van de twee bedrijven om bepaalde handelsmerken en activiteiten af te
stoten in specifieke landen, groepen van landen of in de hele EER, waarmee de problematische
overlappingen die anders zouden zijn ontstaan, uit de weg zijn geruimd.

Bij haar beoordeling van de gemeenschappelijke onderneming heeft de Commissie ook onderzocht of de
moedermaatschappijen door de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming er niet toe zouden
worden aangezet om hun concurrentiegedrag binnen hun gehandhaafde activiteiten op elkaar af te
stemmen. Dit was vooral van belang vanwege de sterke positie van Smith & Nephew op de markt voor
moderne wondverzorgingsproducten en de even sterke positie van Beiersdorf op de consumentenmarkten
voor eerstehulpverbanden, verbandmateriaal en orthopedische kousen. Ondanks deze sterke posities
concludeerde de Commissie dat er geen sprake was van een dergelijk risico, omdat de markten waarop de
moedermaatschappijen actief zullen zijn duidelijk gescheiden zijn.

Hutchison/GHR/ECT (145)

Op 3 juli heeft de Commissie de operatie goedgekeurd waarbij Hutchison Netherlands BV (Hutchison)
en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) de Rotterdamse containerterminalexploitant Europe
Combined Terminals BV (ECT) overnemen, op voorwaarde dat bepaalde toezeggingen worden
nageleefd. Hutchison maakt deel uit van het Hutchison Whampoa-concern (Hongkong), dat wereldwijd
stuwadoordiensten levert. In Europa heeft Hutchison de zeggenschap over de containerterminals in de
diepzeehavens van Felixstowe en Thamesport. Het GHR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het
beheer van de haven van Rotterdam (Nederland). ECT is de belangrijkste containerterminalexploitant in
de haven van Rotterdam, de grootste haven van West-Europa.

¥142∂ Op zaken betreffende gemeenschappelijke ondernemingen die onder artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening van
de EU vallen, moet ook artikel 81 van toepassing zijn, zodat deze zaken in het algemeen worden behandeld door de
operationele eenheden van het DG Concurrentie en niet door de taskforce Fusiecontrole.

¥143∂ COMP/GO.54 — Smith & Nephew/Beiersdorf JV, 30.1.2001.
¥144∂ Flebologische producten omvatten druk- en steunkousen en kousen ter voorkoming van embolie.
¥145∂ COMP/GO.55 — Hutchison/GHR/ECT, 3.7.2001.
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Door deze overname gaan de belangrijkste exploitant in West-Europa (ECT) en de belangrijkste
exploitant in het VK (Hutchison) samen. Na de operatie zal Hutchison/ECT een marktaandeel van
ongeveer 50 % hebben, meer dan tweemaal zo groot als dat van haar twee naaste concurrenten (HHLA
en Eurogate). De sterke marktpositie van de partijen blijkt ook uit het hoge havengebruik door de
belangrijkste scheepvaartmaatschappijen op de belangrijke routes tussen Noord-Europa en het Verre
Oosten en op de trans-Atlantische routes. Voorts hebben de terminals van de partijen in Felixstowe en in
Rotterdam talrijke natuurlijke voordelen die hen bij uitstek geschikt maken voor het bedienen van grotere
schepen. Het toenemende gebruik van steeds grotere schepen op de belangrijkste routes naar en van
Europa (dat een zeer groot deel van alle overslagverkeer voor zijn rekening neemt) zou de marktpositie
van Hutchison/ECT dan ook verder versterken.

Uit het onderzoek van de Commissie kwam dan ook naar voren dat de concentratie een machtspositie zou
doen ontstaan op een markt voor de levering van stuwadoordiensten op de Noord-Europese
overslagmarkt. In de loop van het onderzoek deden de partijen echter toezeggingen, waardoor er
onafhankelijke concurrentie zal ontstaan in de haven van Rotterdam, een van de belangrijkste
overslaghavens in Noord-Europa voor diepzeecontainerschepen. Mits de partijen deze toezeggingen
volledig zullen nakomen, kon de Commissie de operatie verenigbaar verklaren met de gemeenschap-
pelijke markt.

Hutchison/ECT (146)

Op 15 oktober heeft Hutchison de Commissie in kennis gesteld van haar voornemen om de uitsluitende
zeggenschap te verwerven over ECT. Gezien het feit dat de uiterste datum voor het voorstellen van
toezeggingen, die in de beschikking van juli in de zaak Hutchison/GHR/ECT was opgelegd, nog niet was
verstreken en dat de meeste toezeggingen nog niet ten uitvoer waren gelegd, moest de Commissie de
nieuwe operatie beoordelen op basis van een in de grond ongewijzigde marktsituatie. Het onderzoek van
de Commissie bevestigde dat de concentratie een machtspositie zou doen ontstaan op de markt voor de
levering van stuwadoordiensten voor overslagverkeer in Noord-Europa.

Hutchison zou groter worden dan haar drie naaste concurrenten tezamen (Hamburger Hafen- und
Lagergesellschaft, Eurogate en Hessenatie). De sterke marktpositie van Hutchison/ECT wordt ook
weerspiegeld in het hoge havengebruik en de natuurlijke voordelen van hun terminals, die bij uitstek
geschikt zijn voor het bedienen van de grootste containerschepen. Dergelijke schepen nemen een steeds
groter deel van het overslagverkeer voor hun rekening.

In de loop van het onderzoek hebben de partijen toezeggingen gedaan die het ontstaan van onafhankelijke
concurrentie in de haven van Rotterdam zullen bevorderen. Deze toezeggingen houden onder meer in dat
ECT het aandeel van 33,3 % in de Maersk Delta BV containerterminal, een gemeenschappelijke
onderneming met de Deense AP. Møller Group, zal verkopen aan een onafhankelijke koper. De partijen
garanderen eveneens dat er voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn om een nieuwe, onafhankelijke
terminalexploitant in staat te stellen als serieuze concurrent van ECT te gaan opereren in de haven van
Rotterdam.

Mits de partijen deze toezeggingen volledig zullen nakomen, kwam de Commissie tot de conclusie dat de
acquisitie niet zou leiden tot een machtspositie op de relevante markt.

¥146∂ COMP/GO.56 — Hutchison/ECT, 29.11.2001.
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D — Samenvattingen van verwijzingsbeschikkingen 
op grond van artikel 9 van de concentratieverordening

Enel/Wind/Infostrada (147)

De Commissie besloot het onderzoek naar de gevolgen van de voorgestelde verwerving van Infostrada
door Enel en France Télécom voor de Italiaanse elektriciteitssector, te verwijzen naar de Italiaanse
mededingingsautoriteit (de Autorità garante della concorrenza e del mercato). De elektriciteitsmarkt
wordt momenteel in de gehele Europese Unie geliberaliseerd, maar Enel bezit in Italië nog steeds een
machtspositie, waardoor de Italiaanse mededingingsautoriteit vreest dat Enel de mogelijkheid heeft haar
positie op de elektriciteitsmarkt te beschermen door gezamenlijke nutsdiensten aan te bieden.

De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft de Europese Commissie verzocht het onderzoek van bepaalde
aspecten van de concentratie naar Italië door te verwijzen. Artikel 9 staat dergelijke doorverwijzingen toe
wanneer een nationale mededingingsautoriteit vreest dat een fusie een bedreiging kan vormen voor de
daadwerkelijke mededinging op haar eigen markt.

De Italiaanse mededingingsautoriteit stelde dat de verwerving van Infostrada aan Enel de mogelijkheid
zou geven haar machtspositie op de energievoorzieningsmarkt te beschermen of te versterken. Enel zou,
door gezamenlijk nuts- en telecomdiensten aan te bieden, en vooral door gebruik te maken van
strategieën als gezamenlijke facturering en gezamenlijke promotie van de gebundelde diensten, haar
huidige afnemers van elektriciteit aan zich weten te binden, waardoor de gevolgen van de liberalisering
op de Italiaanse elektriciteitsmarkt in hoge mate zouden worden afgezwakt.

De Commissie verwees de zaak door op grond van haar overtuiging dat de Italiaanse mededingingsau-
toriteit het best in staat is het onderzoek uit te voeren, en heeft derhalve terzake geen definitief standpunt
ingenomen.

Uit het door de Commissie gevoerde onderzoek is gebleken dat de operatie wat andere aspecten betreft
geen mededingingsbezwaren oplevert op de telecom- en Internetmarkten. De Commissie heeft derhalve
besloten deze aspecten van de transactie goed te keuren.

Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy (148)

Op 8 februari heeft de Commissie een zaak gedeeltelijk doorverwezen naar de Finse mededingingsau-
toriteit (Kilpailuvirasto). Het betrof het onderzoek naar de gevolgen van de operatie waarbij het Finse
Metsäliitto Osuuskunta een belang zou verwerven in Vapo Oy, dat vóór de operatie volledig in handen
was van de Finse staat.

Door de transactie ontstonden overlappingen op de markten voor brandhout, zaaghout en de houthandel.
De Commissie heeft groen licht gegeven voor de delen van de transactie die betrekking hadden op de
markten voor zaaghout en de houthandel, omdat daar geen mededingingsbezwaren rezen.

De Finse mededingingsautoriteit verzocht de Europese Commissie het onderzoek naar een deel van de
concentratie naar haar door te verwijzen, namelijk de gevolgen van de operatie op de markten voor
brandhout en turf of op de gecombineerde markt voor brandhout en turf in Finland. De bevindingen van

¥147∂ COMP/M.2216 — Enel/Wind/Infostrada, 19.1.2001.
¥148∂ COMP/M.2234 — Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy, 8.2.2001.



CONCENTRATIECONTROLE 269

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

de Commissie in de eerste fase van haar onderzoek bevestigden de voorlopige analyse van de Finse
mededingingsautoriteit in haar verzoek tot doorverwijzing.

Govia/Connex South Central (149)

Op 20 juli stemde de Commissie in met een verzoek van de autoriteiten uit het Verenigd Koninkrijk om
een zaak voor verder onderzoek naar hen door te verwijzen. Het betrof een zaak waarbij de in Newcastle
gevestigde Go-Ahead Group en het Parijse Keolis SA gezamenlijke zeggenschap zouden verwerven over
het Londense Connex South Central Ltd (South Central).

De Britse autoriteiten hebben hun aanvraag gebaseerd op het feit dat de concentratie gevolgen zou
hebben voor de mededinging op bepaalde spoorlijnen, in het bijzonder in de regio Londen-Gatwick-
Brighton, waar deze operatie zou leiden tot een overlapping van de activiteiten van South Central en van
Thameslink, de bestaande spoorwegmaatschappij van beide partijen. Zij hebben er eveneens op gewezen
dat de spoorlijnen in kwestie in verhouding tot het gehele Britse spoorwegnet slechts van lokaal belang
waren en dat de transactie buiten het Verenigd Koninkrijk geen gevolgen zou hebben.

De Commissie was van mening dat, gezien de bijzondere omstandigheden van deze zaak, was voldaan
aan de voorwaarden uit de concentratieverordening, met name dat de getroffen markt geen substantieel
deel van de gemeenschappelijke markt vormt, en dat de zaak derhalve moest worden doorverwezen naar
de Britse autoriteiten. Het was voor het eerst dat een zaak op grond van artikel 9, lid 2, onder b, van de
concentratieverordening werd doorverwezen.

Shell/Dea (150)

Op 23 augustus verwees de Commissie het onderzoek naar de gevolgen van een geplande joint venture
van Shell en RWE-Dea voor de downstream-markt voor olieproducten naar het Bundeskartellamt.
Volgens de voorwaarden van de overeenkomst die op 10 juli bij de Commissie werd aangemeld, waren
Shell en Dea voornemens hun downstream petrochemische en olieactiviteiten in een gemeenschappelijke
onderneming onder te brengen.

Op 3 augustus verzocht het Bundeskartellamt de Commissie het onderzoek op grond van artikel 9 van de
concentratieverordening gedeeltelijk naar haar door te verwijzen. Het Bundeskartellamt stelde dat door
de voorgenomen concentratie een machtspositie op de detailhandelsmarkt voor motorbrandstoffen en de
markten voor verschillende andere olieproducten dreigde te ontstaan of te worden versterkt. In zijn
analyse hield het Bundeskartellamt ermee rekening dat de geplande samenvoeging van de downstream
petrochemische en olieactiviteiten van BP en E.ON (de merken Veba en Aral) een afzonderlijke operatie
vormde (zie de bespreking van zaak COMP/M.2533 hierna). De voorlopige conclusie van het Bundeskar-
tellamt was, dat er door de operatie met name op de Duitse detailhandelsmarkt voor motorbrandstoffen
een gezamenlijke machtspositie dreigde te ontstaan van de fusieonderneming BP/Veba/Aral en de andere
grote oliemaatschappijen.

De bevindingen van de Commissie in de eerste fase van haar onderzoek bevestigden de voorlopige
analyse van het Bundeskartellamt. De Commissie was ook van mening dat het Bundeskartellamt het best
de gevolgen van de operatie voor de mededinging van deze zaak kan beoordelen, aangezien in dit
verband een onderzoek van de plaatselijke deelmarkten en de leveringsrelaties noodzakelijk is.

¥149∂ COMP/M.2446 — Govia/Connex South Central, 20.7.2001.
¥150∂ COMP/M.2389 — Shell/Dea, 23.8.2001.



270  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

Bovendien had het Bundeskartellamt kort voordien nog een onderzoek afgerond naar vermeend
machtsmisbruik bij de prijsstelling van de grootste oliemaatschappijen in Duitsland, waardoor het over
veel kennis van deze sector beschikt.

BP/E.ON (151)

De Commissie verwees het onderzoek naar de gevolgen van een geplande joint venture van Deutsche BP
en E.ON voor de downstream-markten voor geraffineerde olieproducten, door naar het Bundeskartellamt.
Bij de voorgenomen transactie zou BP voor 51 % participeren in Veba Öl AG, die momenteel een 100 %-
dochter is van E.ON, dat actief is in de petrochemische en oliebranche, zowel upstream als downstream
(met de merken Veba en Aral). E.ON heeft een optie om de resterende aandelen aan BP te verkopen,
waarmee in een later stadium de uitsluitende zeggenschap over Veba Öl wordt overgedragen.

Op 20 augustus verzocht het Bundeskartellamt de Europese Commissie het onderzoek op grond van
artikel 9 van de concentratieverordening gedeeltelijk door te verwijzen. Het Bundeskartellamt stelde dat
door de voorgenomen concentratie een machtspositie op de detailhandelsmarkt voor motorbrandstoffen
en verschillende andere markten voor olieproducten dreigde te ontstaan of te worden versterkt. In zijn
analyse hield het Bundeskartellamt rekening met de voorgenomen combinatie van de downstream-
olieactiviteiten van Shell en Dea (zie de bespreking van zaak COMP/M.2389 hiervóór).

De voorlopige conclusie van het Bundeskartellamt was dat er door deze transactie op de Duitse
detailhandelsmarkt voor motorbrandstoffen een gezamenlijke machtspositie dreigde te ontstaan van de
fusieonderneming Shell/Dea en de overige grote oliemaatschappijen. De bevindingen van de Commissie
in de eerste fase van haar onderzoek bevestigden de voorlopige analyse van het Bundeskartellamt.

Haniel/Fels (152)

Op 17 oktober verwees de Commissie het onderzoek naar de gevolgen van de voorgenomen verwerving
door Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH van Fels-Werke GmbH gedeeltelijk door naar het
Bundeskartellamt, namelijk wat betreft de Duitse markten voor bouwmaterialen. Gelijktijdig heeft de
Commissie besloten dat de gevolgen van deze transactie voor de Nederlandse markt van bouwmaterialen
opnieuw moesten worden bestudeerd, en zij heeft derhalve een diepgaand onderzoek ingeleid.

In zijn verzoek om doorverwijzing voerde het Bundeskartellamt aan dat er door de voorgenomen
concentratie een machtspositie op de Duitse markt voor bouwmaterialen dreigde te ontstaan of te worden
versterkt en verzocht het de Commissie het onderzoek van dat deel van de operatie door te verwijzen.
Volgens een eerste beoordeling van het Bundeskartellamt dreigt door de transactie een situatie te ontstaan
waarbij de nieuwe onderneming een machtspositie zou verwerven, met name op het gebied van
metselstenen, op verscheidene regionale markten in Duitsland. De bevindingen van de Commissie in haar
eerste onderzoek bevestigden de voorlopige analyse van het Bundeskartellamt.

De Commissie was van oordeel dat het Bundeskartellamt het best in staat was de gevolgen van de
transactie voor de concurrentie op de Duitse markten voor metselstenen te beoordelen.

¥151∂ COMP/M.2533 — BP/E.On, 6.9.2001.
¥152∂ COMP/M.2495 — Haniel/Fels, 17.10.2001.
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Haniel/Ytong (153)

Kort nadat was besloten de tweede fase van het onderzoek in te leiden en de zaak Haniel/Fels gedeeltelijk
door te verwijzen naar het Bundeskartellamt, was Haniel betrokken bij een zaak met Ytong, waarvoor
dezelfde combinatie van besluiten gold. In deze tweede zaak heeft de Europese Commissie het gedeelte
van de voorgenomen overname van de Duitse celbetonproducent Ytong door het Haniel-concern dat op
Duitsland betrekking heeft, op 30 november doorverwezen naar het Bundeskartellamt. Terzelfder tijd
besloot de Commissie dat de gevolgen van de transactie voor de Nederlandse markt voor bouwmaterialen
verder moesten worden nagegaan en begon zij een grondig onderzoek.

Op 13 november verklaarde het Bundeskartellamt dat door de voorgenomen concentratie een
machtspositie op de Duitse markt voor bouwmaterialen dreigde te ontstaan of te worden versterkt, en
verzocht zij de Commissie het onderzoek naar dat aspect van de operatie overeenkomstig artikel 9 van de
concentratieverordening naar Duitsland door te verwijzen. Volgens een eerste beoordeling van het
Bundeskartellamt dreigde door de transactie een situatie te ontstaan waarbij de nieuwe onderneming een
machtspositie zou verwerven, met name op het gebied van metselstenen, op verscheidene regionale
markten in Duitsland. De bevindingen van de Commissie in de eerste fase van haar onderzoek
bevestigden de voorlopige analyse van het Bundeskartellamt.

De Commissie was van oordeel dat het Bundeskartellamt het best in staat was om de gevolgen van de
transactie voor de concurrentie op de Duitse markten voor metselstenen te beoordelen, aangezien daartoe
lokale (deel)markten en leveringsrelaties zouden moeten worden onderzocht. Daarenboven had het
Bundeskartellamt kort voordien een onderzoek ingesteld naar deze sector in Duitsland en was het reeds
bezig met een onderzoek in dezelfde sector naar de voorgenomen overname van het Duitse Fels-Werke
GmbH door Haniel.

E — Samenvatting van arresten van het Gerecht van eerste aanleg

RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthracite

Op 31 januari verklaarde het Gerecht van eerste aanleg de beschikking van de Commissie van
29 juli 1998 (COMP/EGKS.1252) nietig, waarin de Commissie de concentratieaspecten van de herstruc-
turering van de Duitse steenkoolindustrie goedkeurde. Het Gerecht was van oordeel dat de Commissie bij
haar analyse van de concentratie geen rekening had gehouden met de commerciële en financiële gevolgen
van de eventuele staatssteun die vervat is in de prijs die RAG betaalt voor Saarbergwerke, dat destijds in
handen was van de Duitse staat en de deelstaat Saarland. De Commissie zal in deze zaak een nieuwe
beschikking moeten geven, waarin zij de gevolgen voor de mededinging van eventueel ontvangen
staatssteun zal moeten onderzoeken. Bovendien lijkt het arrest de Commissie een algemene verplichting
op te leggen om bij het geven van een concentratiebeschikking ook de gevolgen van staatssteun voor de
mededinging na te gaan.

¥153∂ COMP/M.2568 — Haniel/Ytong, 30.11.2001.
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F — Beschikkingen van de Commissie

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 
van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, onder a en b, en op grond 
van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Zaak nr. Title
Datum
van de 
beschikking

PB Datum van
publicatie

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/Maersk/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

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
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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.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 Telecom/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

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 195 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
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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 (zie EGKS 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.2414 Vattenfall/HEW 2.3.2001 C 140 12.5.2001

M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits 8.5.2001

M.2373 Compass/Selecta 8.5.2001 C 160 2.6.2001

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
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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 (zie EGKS 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

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 7.7.2001 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
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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 (zie EGKS 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

M.2517 Bristol Myers Squibb/Du Pont 9.8.2001

M.2536 Fabricom/Sulzer 9.8.2001 C 330 24.11.2001

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
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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 (zie EGKS 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

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 Maersk 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
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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

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
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1.2. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad154

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

Zaak nr. Naam Datum van de 
beschikking Publicatie

M.2033 Metso/Svedala 24.1.2001 ¥154∂

M.2097 SCA/Metsä Tissue 31.1.2001 PB L 57, 27.2.2002

M.1853 Edf/ENBW 7.2.2001 PB L 29, 28.2.2002

M.1915 The Post Office/TPG/SPPL 13.3.2001 ¥154∂

M.2139 Bombardier/Adtranz 3.4.2001 PB L 69, 12.3.2002

M.2201 Man/Auwärter 20.6.2001 PB L 116, 3.5.2002

M.2220 General Electric/Honeywell 3.7.2001 ¥154∂

M.2314 BASF/Pantochim/Eurodiol 11.7.2001 PB 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∂

M.2283 Schneider/Legrand 10.10.2001 ¥154∂

M.2187 CVC/Lenzing 17.10.2001 ¥154∂

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.10.2001 ¥154∂

M.2420 Mitsui/CVRD/CaemI 30.10.2001 ¥154∂

M.2498 UPM-Kymmene/Haindl 21.11.2001 ¥154∂

M.2499 Norske Skog/Parenco/Walsum 21.11.2001 ¥154∂

M.2389 Shell/DEA 20.12.2001 ¥154∂

M.2530 Südzucker/Saint-Louis 20.12.2001 ¥154∂

M.2533 BP/E.ON 20.12.2001 ¥154∂

JV.55 Hutchison/RCPM/ECT 3.7.2001 PB C 76, 8.3.2001

¥154∂ nog niet gepubliceerd, maar beschikbaar op de website van DG Concurrentie onder: http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/
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2. Beschikkingen op grond van artikel 66 van het EGKS-Verdrag155

G — Persberichten

1. Beschikkingen op grond van de artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 
van de Raad

1.1. Beschikkingen op grond van artikel 6, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 4064/89 
van de Raad

Zaak nr. Naam Datum van de 
beschikking Publicatie

EGKS.1345 Salzgitter/Robert 30.1.2001 ¥155∂

EGKS.1352 Endesa/CDF/SNET (zie ook M.2281) 17.4.2001 ¥155∂

EGKS.1354 Usinor/Tubisud Italia 2.5.2001 ¥155∂

EGKS.1355 Interseroh/Hansa 27.7.2001 ¥155∂

EGKS.1357 VA Stahl/TSTG 11.9.2001 ¥155∂

EGKS.1358 Scholz/Alba/Elsa JV 5.10.2001 ¥155∂

EGKS.1351 Usinor/Arbed/Aceralia (zie ook M.2382) 23.11.2001 ¥155∂

EGKS.1360 Duferco/Sogepa/Carsid 28.11.2001 ¥155∂

EGKS.1362 Thyssenkrupp/Bitros JV 7.12.2001 ¥155∂

¥155∂ nog niet gepubliceerd, maar beschikbaar op de website van DG Concurrentie onder: http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/

Referentie Datum Onderwerp

IP/01/34 12.1.2001 Commissie verleent goedkeuring voor overname door SmithKline Beecham 
van Block Drug

IP/01/35 12.1.2001 Commissie geeft toestemming tot participatie van AviaPartner in het 
Scandinavische gronddienstenbedrijf Novia

IP/01/48 15.1.2001 Commissie verleent op voorwaarden goedkeuring voor een fusie van United 
Airlines en US Airways

IP/01/57 16.1.2001 Commissie keurt aankoop van Ellis & Everard door Vopak goed

IP/01/79 19.1.2001 Commissie staat Italiaanse mededingingsautoriteit toe de gevolgen van Enels 
overname van Infostrada voor de Italiaanse elektriciteitsmarkt te onderzoeken

IP/01/109 25.1.2001 Commissie geeft groen licht voor overname van Lanier Worldwide door Ricoh

IP/01/126 31.1.2001 Commissie keurt de goedkeuring van de gemeenschappelijke onderneming van 
Smith & Nephew en Beiersdorf goed mits afstotingen worden gerealiseerd

IP/01/138 31.1.2001 Commissie keurt overname van Condea door Sasol goed

IP/01/164 6.2.2001 Commissie keurt overname van Berlin Brandenburg Flughafen Holding door 
een consortium van Hochtief en IVG goed

IP/01/183 9.2.2001 Commissie verwijst de transactie tussen Metsäliitto en Vapo ten dele door naar 
de Finse mededingingsautoriteit

IP/01/188 12.2.2001 Commissie hecht goedkeuring aan overname van Thomas Cook Holdings door 
C&N Touristic

IP/01/192 12.2.2001 Commissie geeft groen licht voor fusie van VNU en ACNielsen
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IP/01/217 15.2.2001 Commissie stelt uitgebreid onderzoek in naar de fusie van MAN en Auwärter

IP/01/223 16.2.2001 Commissie verleent goedkeuring voor de overname van E.ON’s belang in 
VIAG Interkom door British Telecom

IP/01/230 19.2.2001 Commissie geeft groen licht voor twee gemeenschappelijke ondernemingen 
van Accor, Forte en Hilton op het gebied van reisdiensten

IP/01/232 20.2.2001 Commissie staat overname van Agribrands International door Cargill toe

IP/01/250 26.2.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan de acquisitie van de voedseldivisie van 
CSM door Heinz

IP/01/287 1.3.2001 Commissie keurt acquisitie van Glynweds Pipe Systems Division door Etex 
goed

IP/01/288 1.3.2001 Commissie geeft groen licht voor fusie van Chevron en Texaco

IP/01/289 1.3.2001 Commissie keurt overname van het farmaceutisch bedrijf van BASF door 
Abbott goed

IP/01/290 1.3.2001 Commissie geeft Michel Mineralölhandel toestemming voor de aankoop van 
twee verkoopppunten van Thyssen Elf Oil

IP/01/295 1.3.2001 Commissie opent diepgaand onderzoek naar de acquisitie van ECT door 
Hutchison en de Rotterdamse havenautoriteit

IP/01/298 2.3.2001 Commissie opent volledig onderzoek naar de fusie van General Electric en 
Honeywell

IP/01/300 2.3.2001 Commissie geeft groen licht voor de overname van Blue Circle Industries door 
Lafarge

IP/01/306 5.3.2001 Commissie hecht goedkeuring aan Philips’ acquisitie van Agilent Healthcare 
Division

IP/01/307 5.3.2001 Commissie keurt overname van Eircell door Vodafone Group goed

IP/01/312 6.3.2001 Commissie verleent goedkeuring voor gezamenlijk bod van EDP-Cajastur-
Caser op Hidrocantábrico

IP/01/340 12.3.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Cargill en Banks op 
het gebied van landbouwhandel goed

IP/01/352 12.3.2001 Commissie keurt de verwerving van Laporte door Degussa goed mits 
afstotingen worden gerealiseerd

IP/01/381 16.3.2001 Commissie geeft groen licht voor de gemeenschappelijke onderneming van 
Shell en Halliburton

IP/01/376 15.3.2001 Commissie geeft toestemming voor aankoop van Italiaanse verzekeraar Lloyd 
Italico door Toro Assicurazioni

IP/01/408 19.3.2001 Commissie verleent goedkeuring voor overname van Telenor's participatie in 
Esat Digifone door British Telecom

IP/01/417 20.3.2001 Commissie geeft groen licht voor de verwerving door RWE van de 
zeggenschap over Hidrocantábrico

IP/01/424 21.3.2001 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving van Messer Griesheim door 
Goldman Sachs

IP/01/423 21.3.2001 Commissie keurt aankoop van MSX International en Delco Remy International 
door Citicorp venture capital goed

IP/01/426 22.3.2001 Commissie verleent goedkeuring voor overname Equant door France Télécom

IP/01/429 22.3.2001 Commissie geeft groen licht voor aankoop Elf Antargaz door Paribas Affaires 
Industrielles (PAI) en UGI

IP/01/438 26.3.2001 Commissie geeft Northrop Grumman goedkeuring voor overname Litton 
Industries

IP/01/450 28.3.2001 Commissie keurt acquisitie van Quaker door Pepsico goed

IP/01/452 28.3.2001 Commissie lanceert een diepgaand onderzoek naar de acquisitie van Pantochim 
en Eurodiol door BASF

IP/01/451 28.3.2001 Commissie keurt aankoop van Norzinc door Outokumpu goed
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IP/01/449 28.3.2001 Commissie keurt acquisitie van Magneti Marelli Climatizzazione door de 
Japanse Denso Corporation goed

IP/01/453 28.3.2001 Commissie keurt deelname van Shell in Siemens Solar goed

IP/01/478 30.3.2001 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Thales en Raytheon

IP/01/486 2.4.2001 Commissie geeft toestemming voor aankoop door Huntsman International van 
Europese activiteiten in de sector tensioactieve stoffen van Albright & Wilson

IP/01/481 2.4.2001 Commissie stelt uitgebreid onderzoek in naar de overname van Legrand door 
Schneider Electric

IP/01/485 2.4.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming voor elektronische mailbox 
in Denemarken goed

IP/01/492 3.4.2001 Commissie geeft toestemming voor joint venture van Getronics en Hagemeyer 
op gebied van ICT-groothandel

IP/01/493 3.4.2001 Commissie keurt overname van Atle door Ratos en 3i Group plc goed

IP/01/494 3.4.2001 Commissie geeft groen licht voor aankoop Unilever's Europese Culinary 
Brands Businesses door Campbell Soup 

IP/01/518 6.4.2001 Commissie keurt overname Ericsson's mobiele operaties door Flextronics goed

IP/01/520 6.4.2001 Commissie geeft groen licht voor acquisitie van Sema door Schlumberger

IP/01/525 6.4.2001 Commissie verleent goedkeuring voor aankoop Enichem's polyurethaan-bedrijf 
door Dow Chemical

IP/01/529 10.4.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan de verwerving van medezeggenschap 
over het Belgische Holdivat door de Spaanse onderneming Teka

IP/01/531 10.4.2001 Commissie geeft E.ON groen licht voor de verwerving van uitsluitende 
zeggenschap over Sydkraft

IP/01/532 10.4.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Philips en LG 
Electronics goed

IP/01/555 11.4.2001 Commissie geeft Buhrmann toestemming voor overname divisie 
kantoorbenodigdheden van Samas, na afstoting van bepaalde activiteiten

IP/01/573 19.4.2001 Commissie stelt diepgaand onderzoek in naar gemeenschappelijke 
onderneming van De Beers en LVMH

IP/01/574 19.4.2001 Commissie lanceert een grondig onderzoek naar de acquisitie van Addtek door 
CRH in de bouwsector

IP/01/601 25.4.2001 Commissie geeft Liberty Media toestemming voor verwerving controlebelang 
in UnitedGlobalCommunications

IP/01/611 26.4.2001 Commissie keurt gezamenlijke Internetmarktplaats van Linde en Jungheinrich 
goed

IP/01/618 26.4.2001 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van uitsluitende 
zeggenschap over Erdölchemie door BP 

IP/01/629 2.5.2001 Commissie geeft toestemming voor gemeenschappelijke onderneming van 
Thomas Cook Holdings en British Airways

IP/01/638 3.5.2001 Commissie geeft goedkeuring voor Date, een Noorse joint venture voor 
kantoorbenodigdheden

IP/01/668 8.5.2001 Commissie keurt de acquisitie van Selecta Group Compass Group plc. goed

IP/01/669 8.5.2001 Commissie hecht goedkeuring aan de overname van het bedrijf voor sterke 
drank en wijn van Seagram door Pernod Ricard en Diageo

IP/01/670 8.5.2001 Commissie stelt diepgaand onderzoek in naar gemeenschappelijke 
onderneming op reisgebied van T-Online, TUI en Neckermann

IP/01/676 10.5.2001 Commissie keurt aankoop van twee bedrijfsonderdelen van AssiDomän door 
CVC Capital Partners en Cinven goed

IP/01/683 14.5.2001 Commissie verleent toestemming voor gemeenschapppelijke zeggenschap over 
Britse controle-instantie voor luchtverkeer NATS
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IP/01/686 14.5.2001 Commissie verleent goedkeuring voor de verwerving door Industri Kapital van 
het chemiebedrijf van Perstorp Ab, onder voorbehoud van verplichtingen

IP/01/687 14.5.2001 Commissie keurt acquisitie van Systematics door Electronic Data Systems goed

IP/01/726 22.5.2001 Commissie keurt deconcentratie van gemeenschappelijke onderneming ATM 
van Thales en Siemens goed

IP/01/727 22.5.2001 Commissie verleent goedkeuring aan Oostenrijkse gemeenschappelijke 
Internetonderneming Adworx

IP/01/764 30.5.2001 Commissie keurt verwerving door Industri Kapital van controlerend belang in 
Telia’s bedrijfsonderdeel Thor goed

IP/01/765 30.5.2001 Commissie keurt operatie goed waarbij Matsushita uitsluitende zeggenschap 
verwerft over Belgische en Poolse fabriek voor productie van batterijen

IP/01/772 1.6.2001 Commissie keurt overname van Scandic Hotels door Hilton goed

IP/01/773 5.6.2001 Commissie start met grondig onderzoek naar de verwerving van gezamenlijke 
zeggenschap over Hidrocantábrico door Grupo Villar Mir en EnBW

IP/01/774 5.6.2001 Commissie verleent goedkeuring aan verwerving door Lufthansa Service 
Holding van uitsluitende zeggenschap over Onex Food Services

IP/01/798 6.6.2001 Commissie geeft groen licht voor gemeenschappelijke onderneming op 
ruimtevaartgebied van NEC en Toshiba

IP/01/804 7.6.2001 Commissie keurt de overname van Sanitec door BC Funds in de sector sanitair 
goed

IP/01/810 8.6.2001 Commissie hecht goedkeuring aan de verwerving door Sodexho van een aantal 
bedrijven van Albert Abela

IP/01/822 12.6.2001 Commissie keurt concentratie van de Europese activiteiten op het gebied van 
plooibaar verpakkingsmateriaal van Amcor, Danisco en Ahlstrom goed

IP/01/823 12.6.2001 Commissie geeft toestemming voor overname van Daimler Chryslers 
dochterbedrijf Temic door Continental

IP/01/838 14.6.2001 Commissie hecht goedkeuring aan gemeenschappelijke onderneming van 
Schneider en Thomson Multimedia

IP/01/839 14.6.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Skanska en Posten goed

IP/01/847 15.6.2001 Commissie keurt overname van Artesia door Dexia goed

IP/01/841 14.6.2001 Commissie keurt fusie van BHP en Billiton goed

IP/01/848 15.6.2001 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Speedy Tomato en Olivetti voor Italiaans Internetportaal 

IP/01/870 20.6.2001 Commissie keurt verwerving goed van Informix Software door IBM, beide een 
Amerikaans bedrijf

IP/01/886 22.6.2001 Commissie hecht goedkeuring aan acquisitie van True North door Interpublic in 
de sector marketingcommunicatiediensten

IP/01/890 22.6.2001 Commissie stelt uitgebreid onderzoek in naar de verwerving van het 
Oostenrijkse kunstvezelbedrijf Lenzing door CVC

IP/01/904 27.6.2001 Commissie keurt verwerving van zeggenschap over Fiat Hitachi Excavators 
door CNH Global goed

IP/01/905 27.6.2001 Commissie keurt verwerving van uitsluitende zeggenschap over Airtel door 
Vodafone goed

IP/01/906 27.6.2001 Commissie verleent goedkeuring aan de verwerving van medezeggenschap 
door Télédiffusion de France over het Finse Digita

IP/01/907 27.6.2001 Commissie keurt overname van Sapa door Elkem goed

IP/01/911 28.6.2001 Commissie keurt gezamenlijke overname van Renaults CAT goed

IP/01/912 28.6.2001 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving van Zweeds 
telefoongidsenbedrijf ENIRO door SEAT

IP/01/926 2.7.2001 Commissie keurt aankoop door Flextronics van Alcatel's 
mobieletelefoonfabriek in Laval (Frankrijk) goed
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IP/01/928 2.7.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van IBM Italia en Fiat goed

IP/01/936 3.7.2001 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Creditanstalt en RaiffeisenZentralbank

IP/01/938 3.7.2001 Commissie stelt uitgebreid onderzoek in naar fusie van Braziliaanse 
ijzerertsproducenten

IP/01/952 4.7.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan een joint venture tussen Hitachi en 
STMicroelectronics voor het ontwikkelen en in licentie geven van RISC 
microprocessor cores

IP/01/953 4.7.2001 Commissie keurt aankoop van Hansol's participatie in het Singaporese Pan Asia 
Paper door Norske Skog en Abitibi goed

IP/01/965 6.7.2001 Commissie stelt diepgaand onderzoek in naar voorgenomen verwerving door 
Tetra Laval van de Franse onderneming Sidel

IP/01/966 6.7.2001 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving door OM Group (VS) van de 
productie-eenheid voor chemicaliën en katalysatoren van Degussa

IP/01/973 9.7.2001 Commissie keurt Italiaanse farmaceutische groothandel van Angelini en 
Phoenix goed

IP/01/974 9.7.2001 Commissie stemt toe met verwerving van volledige zeggenschap over Alcatel 
Space door Alcatel

IP/01/993 12.7.2001 Commissie stelt diepgaand onderzoek in naar Zweedse bankfusie van SE 
Banken en FöreningsSparbanken

IP/01/994 13.7.2001 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving door Heineken van 
medezeggenschap over de bieractiviteiten van Bayerische Brauholding

IP/01/1002 17.7.2001 Commissie keurt de overname van een divisie van Amstelland door CVC goed

IP/01/1034 19.7.2001 Commissie keurt de verwerving van de Noorse onderneming Moelven door 
Finnforest goed

IP/01/1040 19.7.2001 Commissie verleent goedkeuring aan verwerving van Dresdner Bank door 
Allianz AG

IP/01/1041 19.7.2001 Commissie start grondig onderzoek naar fusie tussen staalproducenten Usinor 
en Arbed/Aceralia

IP/01/1053 23.7.2001 Commissie stelt uitgebreid onderzoek in naar de overname van de Duitse 
papierproducent Haindl door UPM-Kymmene en Norske Skog

IP/01/1067 25.7.2001 Commissie geeft groen licht voor gezamenlijke overname van Fokker Space 
(Nederland) door Saab Ericsson Space (Zweden) en Stork (Nederland)

IP/01/1122 27.7.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Accenture en 
Lagardere goed

IP/01/1123 27.7.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming voor kleinhandel Coop 
Norden goed

IP/01/1136 27.7.2001 Commissie verleent onder voorbehoud toestemming voor de overname van de 
producent van voeder voor huisdieren Ralston Purina door Nestlé

IP/01/1137 27.7.2001 Commissie keurt overname door Finse Sampo Oyj van Noorse Storebrand ASA 
goed

IP/01/1138 27.7.2001 Commissie verleent Ford goedkeuring voor overname van 
groothandelsdistributie van Mazda in het VK

IP/01/1179 3.8.2001 Commissie keurt volledige overname van TUI Belgium door Preussag goed

IP/01/1181 3.8.2001 Commissie keurt gezamenlijke zeggenschap van RWE en Bundesland Kärnten 
over Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH goed

IP/01/1187 6.8.2001 Commissie zet licht op groen voor joint venture tussen Hollandse Beton Groep 
NV en Ballast Nedam NV in de baggersector

IP/01/1194 7.8.2001 Commissie verleent goedkeuring voor gemeenschappelijke onderneming van 
Siemens en Yazaki op het gebied van auto-onderdelen

IP/01/1197 9.8.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan de acquisitie van Nutricia door 
Friesland Coberco in de zuivelsector
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IP/01/1199 10.8.2001 Commissie keurt verwerving van uitsluitende zeggenschap door Fabricom over 
Sulzer goed

IP/01/1200 10.8.2001 Commissie keurt verwerving van uitsluitende zeggenschap door Fabricom over 
GTI goed

IP/01/1201 10.8.2001 Commissie verleent goedkeuring voor overname van Du Pont Pharmaceuticals 
door Bristol-Myers Squibb

IP/01/1221 23.8.2001 Commissie stemt toe met de oprichting van een gemeenschappelijke 
onderneming van HHLA en Hapag-Lloyd voor het bestuur van de nieuwe 
containerterminal Altenwerder in de Hamburgse haven

IP/01/1223 24.8.2001 Commissie stelt uitgebreid onderzoek in naar de overname van St. Louis Sucre 
door Südzucker

IP/01/1224 24.8.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Bertelsmann en 
Arnoldo Mondadori goed

IP/01/1225 24.8.2001 Commissie keurt verwerving door Dalkia van uitsluitende zeggenschap over 
Clemessy goed

IP/01/1229 28.8.2001 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving van Montedison via Italenergia 
door Fiat 

IP/01/1235 3.9.2001 Commissie geeft groen licht voor overname door Angelini en Phoenix van 
Italiaanse farmaceutische groothandel Grossfarma

IP/01/1239 5.9.2001 Commissie keurt acquisitie van Tempus door Havas Advertising goed

IP/01/1241 5.9.2001 Commissie stemt in met Italiaanse gemeenschappelijke onderneming voor 
autoverhuur van Fidis (Fiat) en Sei (Enel)

IP/01/1247 7.9.2001 Commissie verwijst onderdeel betreffende olieproducten van de overeenkomst 
tussen BP en E.ON naar Duitsland, neemt petrochemische markt nader onder 
de loep

IP/01/1273 17.9.2001 Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming van Hitachi en LG 
Electronics goed

IP/01/1274 17.9.2001 Commissie hecht goedkeuring aan Italiaanse onderneming van JCDecaux, 
Rizzoli Corriere della Sera en Publitransport op het gebied van buitenreclame

IP/01/1277 18.9.2001 Commissie keurt aankoop van Yorkshire Power Group door CE Electric goed

IP/01/1278 18.9.2001 Commissie keurt overname van SSM Coal door Rheinbraun goed

IP/01/1299 20.9.2001 Commissie verleent onder voorbehoud goedkeuring aan de verwerving van 
gemeenschappelijke zeggenschap over Olivetti en Telecom Italia door Pirelli en 
Edizione

IP/01/1307 24.9.2001 Commissie keurt verwerving van uitsluitende zeggenschap over Galileo door 
Cendant (beide in VS gevestigd) goed

IP/01/1333 27.9.2001 Commissie geeft groen licht voor gewijzigde gemeenschappelijke onderneming 
van Coca-Cola en Nestlé op het gebied van ijsthee en -koffie

IP/01/1335 28.9.2001 Commissie keurt verwerving Klöckner door Balli goed

IP/01/1344 1.10.2001 Commissie keurt verwerving van Sensormatic Electronics door Tyco 
International goed

IP/01/1345 2.10.2001 Commissie geeft goedkeuring voor joint venture Telefónica en Ericsson

IP/01/1346 2.10.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan een gemeenschappelijke onderneming 
van de Noorse bedrijven Norske Skog en Peterson op het gebied van vetvrij 
papier

IP/01/1347 2.10.2001 Commissie keurt aankoop door Schmalbach-Lubeca van twee 
drankblikverpakkingsfabrieken van Rexam goed

IP/01/1369 5.10.2001 Commissie zet licht op groen voor gemeenschappelijke onderneming van Tele 
Danmark Mobile International en CMG Wireless Data Solutions

IP/01/1370 5.10.2001 Commissie keurt aankoop van Amerikaanse producent van medische 
apparatuur C.R. Bard door Tyco International goed
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IP/01/1414 12.10.2001 Commissie verleent goedkeuring voor verwerving van Britse 
tijdschriftenuitgeverij IPC door Time (AOL Time Warner)

IP/01/1438 18.10.2001 Commissie verwijst onderzoek in zaak Haniel/Fels (sector bouwmaterialen in 
Duitsland) door naar Bundeskartellamt en neemt Nederlandse markt nader 
onder de loep

IP/01/1439 17.10.2001 Commissie zet licht op groen voor overname van Marconi Medical Systems 
door Philips

IP/01/1455 19.10.2001 Commissie keurt overname van Duitse producent van kogellagers FAG 
Kugelfischer door concurrent INA goed

IP/01/1462 22.10.2001 Commissie keurt acquisitie van Tempus door WPP goed

IP/01/1466 24.10.2001 Goedkeuring Commissie voor overname Heller Financial door GE Capital

IP/01/1467 23.10.2001 Commissie keurt de overname van Cognis, dochter van Henkel, door Schroder 
Ventures en Goldman Sachs goed

IP/01/1499 26.10.2001 Commissie keurt overname van Beck’s door Interbrew goed

IP/01/1509 29.10.2001 Goedkeuring Commissie voor HDPE-joint venture van BP en Solvay, en voor 
BP’s overname van Solvay's polypropyleendivisie

IP/01/1510 29.10.2001 Commissie keurt de overname van Filtrauto, Frans producent van autofilters, 
door zijn Italiaanse concurrent Sogefi goed

IP/01/1511 30.10.2001 Commissie keurt overname van frisdrankactiviteit van Pernod Ricard door 
Cadbury Schweppes goed

IP/01/1552 8.11.2001 Commissie geeft groen licht voor de overname van Postgirot door Nordea

IP/01/1565 13.11.2001 Commissie keurt acquisitie van AKB door SCH goed

IP/01/1559 13.11.2001 Commissie staat toe dat Koch Industries de uitsluitende zeggenschap verwerft 
over KoSa

IP/01/1564 13.11.2001 Commissie zet licht op groen voor overname door Flextronics van de 
bedrijfsactiviteiten van Xerox op het gebied van kantoorautomatisering

IP/01/1578 13.11.2001 Commissie keurt joint venture tussen ICA Ahold en Dansk Supermarked goed

IP/01/1579 14.11.2001 Groen licht Commissie voor joint venture Canal+, RTL en Groupe Jean-Claude 
Darmon op gebied van sportrechten

IP/01/1609 19.11.2001 Commissie verleent goedkeuring voor overname van Mannesmann Sachs door 
ZF Friedrichshafen.

IP/01/1615 20.11.2001 Commissie hecht goedkeuring aan verwerving van Viesgo, 
dochteronderneming van Endesa, door Enel

IP/01/1660 26.11.2001 Commissie keurt verwerving van Powergen door Duits energiebedrijf E.ON 
goed

IP/01/1661 26.11.2001 Commissie hecht goedkeuring aan aankoop van twee kabeltelevisienetwerken 
van Deutsche Telekom door Blackstone en CDPQ

IP/01/1691 29.11.2001 Commissie keurt Griekse gemeenschappelijke onderneming op telecomgebied 
van elektriciteitsbedrijf PPC (Griekenland) en Italiaanse exploitant Wind goed

IP/01/1692 29.11.2001 Commissie keurt overname van DMV door Mannesmannröhren-Werke goed

IP/01/1697 29.11.2001 Commissie keurt wijziging gemeenschappelijke zeggenschap ECT in 
uitsluitende zeggenschap onder voorwaarden goed

IP/01/1709 30.11.2001 Commissie verwijst onderzoek in zaak Haniel/Ytong (sector bouwmaterialen in 
Duitsland) door naar Bundeskartellamt en neemt Nederlandse markt nader 
onder de loep

IP/01/1736 5.12.2001 Commissie breidt onderzoek naar overname van Aventis Crop Science door 
Bayer uit

IP/01/1753 6.12.2001 Commissie keurt de vorming van een gemeenschappelijke onderneming goed 
tussen Norsk Hydro en NutriSI op het gebied van gespecialiseerde meststoffen

IP/01/1766 7.12.2001 Commissie geeft toestemming voor de fusie van Muzzik en Mezzo, twee 
Franse muziekzenders
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1.2. Beschikkingen op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

IP/01/1767 7.12.2001 Commissie hecht haar goedkeuring aan de oprichting door Saab en WM-Data 
van een gemeenschappelijke onderneming voor consultancy op het gebied van 
lucht- en ruimtevaart en auto-industrie

IP/01/1805 12.12.2001 Commissie keurt overname van kredietverzekeraar NCM door Gerling goed

IP/01/1838 17.12.2001 Commissie keurt verwerving van gemeenschappelijke zeggenschap over 
Oostenrijks nutsbedrijf Steweag door Verbund en ESTAG goed

IP/01/1844 17.12.2001 Goedkeuring Commissie voor opsplitsing Concert Telecom-JV tussen British 
Telecommunications en AT&T

IP/01/1846 18.12.2001 Commissie hecht goedkeuring aan overname van Telaris Södra door Flextronics

IP/01/1881 20.12.2001 Commissie geeft groen licht voor het door Otto Versand en Sabre opgerichte 
gemeenschappelijke Internetreisbureau

IP/01/1900 21.12.2001 Commissie keurt verwerving van delen van TXU Europe door EdF goed

IP/01/1901 21.12.2001 Commissie verleent goedkeuring voor schadeverzekeringsmaatschappij van 
Sampo, Varma-Sampo, Skandia en Storebrand

Referentie Datum Onderwerp

IP/01/103 24.1.2001 Commissie keurt onder voorbehoud fusie van Metso en Svedala goed

IP/01/147 31.1.2001 Commissie verhindert overname van Metsä Tissue door SCA Mölnlycke

IP/01/175 7.2.2001 Commissie keurt onder voorbehoud aankoop door EdF van een belang in Duits 
elektriciteitsbedrijf EnBW goed

IP/01/364 14.3.2001 Commissie hecht, onder bepaalde voorwaarden, haar goedkeuring aan de 
oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen door Britse, Nederlandse 
en Singaporese postbedrijven

IP/01/501 3.4.2001 Commissie keurt onder voorbehoud overname van ADtranz door Bombardier 
goed

IP/01/874 20.6.2001 Commissie keurt overname van Auwärter (Neoplan) door MAN goed 

IP/01/939 3.7.2001 Commissie verbiedt de acquisitie van Honeywell door GE

IP/01/940 3.7.2001 Goedkeuring Commissie voor overname ECT door Hutchison en Rotterdams 
havenbedrijf, ná toezeggingen

IP/01/984 11.7.2001 Commissie keurt overname van Eurodiol en Pantochim door BASF goed

IP/01/1069 25.7.2001 Commissie zet licht op groen voor de venture tussen De Beers en LVMH, maar 
waarschuwt De Beers voor de „Supplier of Choice”-overeenkomsten

IP/01/1320 26.9.2001 Commissie hecht onder voorbehoud goedkeuring aan verwerving van 
gemeenschappelijke zeggenschap over Hidroeléctrica del Cantábrico door 
Grupo Villar Mir en EnBW

IP/01/1393 10.10.2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand

IP/01/1436 17.10.2001 Commissie verbiedt de overname van de Oostenrijkse vezelonderneming 
LENZING door CVC

IP/01/1515 30.10.2001 Voorwaardelijke goedkeuring door Commissie van fusie tussen Braziliaanse 
ijzerertsproducenten

IP/01/1516 30.10.2001 Commissie verbiedt overname Sidel door Tetra Laval Group

IP/01/1629 21.11.2001 Commissie keurt overname van Haindl door UPM-Kymmene en Norske Skog 
goed
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H — Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

Gerecht van eerste aanleg

Zaak nr. Datum Partijen Gebied

T-342/00 R 1 Beschikking van 17.1.2001 Petrolessence en SG2R tegen 
Commissie

Mededinging

T-156/98 Arrest van 31.1.2001 RJB Mining tegen Commissie EGKS
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III — STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

A — Samenvatting van zaken

1. Regionale steun

Denemarken

Regionale groeizones (156)

Op 3 juli heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een steunregeling die deel uitmaakt
van de strategie.dk21 van de Deense autoriteiten met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijfsleven
in Denemarken in de komende vijf tot tien jaar. Een regionale groeizone is een samenwerkingsproject op
regionale basis. Deze zones moeten voldoen aan de behoefte aan intensivering en ontwikkeling van de
samenwerking tussen particuliere en openbare non-profitorganisaties voor opleiding en onderzoeks- en
technologische instellingen enerzijds en ondernemingen anderzijds, opdat de kwaliteit van de in de regio
verleende opleidings- en adviesdiensten wordt verbeterd. 50 % van de kosten van de deelnemende non-
profitorganisaties wordt met een overheidssubsidie gedekt, de deelnemende ondernemingen moeten al
hun eigen kosten zelf dekken.

De steunregeling moet weliswaar ten goede komen aan de regio’s als zodanig, maar de Commissie is van
mening dat deze alle deelnemers aan de projecten bepaalde voordelen zou kunnen bieden, vooral omdat
zij vóór hun potentiële concurrenten toegang hebben tot de nieuwe informatie. De steun vormt geen
inbreuk op artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag, omdat hij de voorwaarden waaronder het
handelsverkeer plaatsvindt niet zodanig verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

Griekenland

Aardgas (157)

Op 6 juni heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan de staatssteunregelingen in de vorm van
subsidies en vervroegde afschrijving ten gunste van de drie recentelijk opgerichte gasdistributiebedrijven
in Attiki, Thessaloniki en Thessalia. De steun beoogt van gas een van de voornaamste energiebronnen te
maken. De Commissie verwerpt de argumenten van Griekenland dat de staatssteun een algemene
maatregel is aangezien hij een onderdeel is van een infrastructuurproject, en dat hij het handelsverkeer
tussen de lidstaten niet beïnvloedt. De Commissie heeft de subsidies en belastingregelingen bestudeerd in
het kader van de staatssteunregels in het EG-Verdrag en zij heeft ze als regionale steun op een ad-
hocbasis vrijgesteld. De staatssteunmaatregelen zijn weliswaar beperkt tot één economische sector, maar
zij hebben volgens de Commissie duidelijke en aanzienlijke voordelen voor de hele regio. Wat de
steunintensiteit betreft (Attiki 17 %, Thessaloniki 11,3 % en Thessalia 25,9 %), blijft deze ruim onder de
bij de Griekse regionalesteunkaart toegestane maximale steunintensiteit. De Commissie heeft in haar
beschikking onderstreept dat met de introductie in Griekenland van aardgas een nieuwe energiebron zal
worden aangeboord, waardoor de mededinging wordt bevorderd en de prijzen voor de consument zullen

¥156∂ Zaak N 126/2001 (PB C 328 van 23.11.2001).
¥157∂ Zaak NN 90/2000 (PB C 333 van 28.11.2001).
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dalen. Bovendien zal de werkgelegenheid hierdoor naar verwachting zowel direct als indirect worden
vergroot en zal er een positief effect worden gesorteerd voor het milieu.

Spanje

a) Bouw van een gecombineerde cyclus-centrale (Bahía de Bizcaia Electricidad) 
en van een kolenvergassingscentrale (Bahía de Bizcaia Gas) te Bilbao (158)

De Commissie heeft op 6 juni besloten de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag in te leiden ten aanzien van een op 26 januari 2001 door de Spaanse autoriteiten aangemelde
steunmaatregel van de Baskische regering. Dit investeringsproject behelst de bouw van een
gecombineerde cycluscentrale (Bahía de Bizcaia Electricidad, BBE) en van een kolenvergassingscentrale
(Bahía de Bizcaia Gas, BBG) vlakbij de haven van Bilbao. De steun bestaat in een subsidie in de periode
2000-2003 van 30 miljoen euro aan BBE en van 23,2 miljoen euro aan BBG, ofwel een brutosteunin-
tensiteit van 10 % van de investeringskosten. De begunstigden van de steun zijn de ondernemingen BBE
en BBG, waarvan de ondernemingen BP-Amoco, Repsol, Iberdrola en EVE elk 25 % van het kapitaal
bezitten.

De Commissie heeft geconstateerd dat deze steunmaatregel onder geen enkele van de door de Commissie
toegestane geldende steunregelingen viel en dat het hier ging om ad hoc-steun. In deze omstandigheden
en conform de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen moet de Commissie nagaan of de
eventuele uit dergelijke steun voortvloeiende concurrentieverstoring wordt gecompenseerd door de
mogelijke voordelen ervan voor de betrokken regio. De Commissie heeft in dit geval geoordeeld dat de
Spaanse autoriteiten de maatregel in dit stadium onvoldoende hebben gerechtvaardigd voor wat betreft de
regionaleontwikkelingsdimensie ervan.

De Commissie is daarnaast van mening dat de maatregel onder de werkingssfeer van de multisectorale
kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten valt. Uit hoofde van deze
kaderregeling is de maximale toegestane steunintensiteit voor een specifiek project bepaald door een
aantal factoren zoals de ontwikkeling van de relevante geografische markt voor het product, de
verhouding kapitaal/arbeid en de regionale gevolgen, dat wil zeggen de verhouding tussen de
rechtstreekse en de onrechtstreekse arbeidsplaatsen. In dit opzicht vindt de Commissie dat met name het
onderzoek naar de situatie op de elektriciteitsmarkt moet worden verdiept, teneinde te verifiëren dat deze
niet krimpt. Ook verwacht de Commissie van de Spaanse autoriteiten een betere onderbouwing van het
aantal verwachte onrechtstreekse arbeidsplaatsen en de subsidiabiliteit van een deel van de kosten.

b) Onderzoeks- en ontwikkelingssteun voor het Zamudio-bedrijventerrein (Baskenland) (159)

De Europese Commissie heeft op 20 juni besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
in te leiden ten aanzien van een door de Spaanse autoriteiten op 15 december 2000 aangemelde
steunmaatregel van de Baskische regering. Deze steun beoogt de uitvoering van een onderzoeks- en
ontwikkelingsproject op het Zamudio-bedrijventerrein (Baskenland). Het gaat hierbij om de ontwikkeling
van twee nieuwe typen lagedrukturbines en om een materiële-investeringsproject op hetzelfde terrein. De
begunstigde van de steun is de onderneming Industria de Turbo Propulsores SA (ITP).

¥158∂ Zaak N 84/2001, PB C 231 van 17.8.2001.
¥159∂ Zaak N 850/2000, PB C 274 van 29.9.2001.
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Wat het onderzoeksproject betreft, vormen de gesteunde activiteiten volgens de Spaanse autoriteiten
preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteiten in de zin van bijlage I bij de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling. Het project duurt vier jaar (van 1999 tot en met
2002). De steun bestaat in een lening tegen het nultarief van 4 000 miljoen ESP (24,04 miljoen euro) op
een totaal aan subsidiabele kosten van 10 422 miljoen ESP (62,64 miljoen euro), ofwel een BSE-
intensiteit van 19,34 %.

De Commissie heeft in dit opzicht een vraagteken gezet bij de overweging dat bepaalde in het project
voorziene activiteiten „preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteiten” zijn in de zin van bijlage I bij de
genoemde communautaire kaderregeling. Ook zette zij een vraagteken bij het feit dat bepaalde uitgaven
uit hoofde van bijlage II bij deze kaderregeling in aanmerking werden genomen bij de berekening van de
steunintensiteit. Tot slot had de Commissie zo haar twijfels over het stimulerend effect van de steun op
O&O in de zin van punt 6 van de kaderregeling.

Wat het investeringsproject betreft, is het geactualiseerde investeringsbedrag over een periode van drie
jaar (2000-2002) 8 358 miljoen ESP (50,23 miljoen euro). De steun bestaat in een subsidie: het geactua-
liseerde bedrag hiervan is 1 102 miljoen ESP (6,62 miljoen euro) ofwel een BSE-intensiteit van 13,18 %
en een NSE-intensiteit van 9,80 %.

De Commissie heeft in dit opzicht geoordeeld dat de investeringssteunmaatregel niet onder een door haar
goedgekeurde steunregeling valt en dat het hier om ad-hocsteun gaat. In deze omstandigheden en
conform de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen moet de Commissie nagaan of de eventuele
uit dergelijke steun voortvloeiende concurrentieverstoring wordt gecompenseerd door de mogelijke
voordelen ervan voor de betrokken regio. De Commissie kon in het onderhavige geval — in dit stadium
van de analyse — geen bekrachtiging geven van de argumenten van de Spaanse autoriteiten die de
regionaleontwikkelingsdimensie van het project zouden rechtvaardigen, zoals het katalysatoreffect en de
bijdrage van het project aan de economische ontwikkeling van het Baskenland. De Commissie heeft
bovendien een vraagteken gezet bij de rechtvaardiging van bepaalde subsidiabele kosten uit hoofde van
punt 4.5 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen.

2. Sectorale steun

2.1. Scheepsbouw

Spanje

De Commissie heeft op 28 november in zaak C 40/00 besloten de formele onderzoeksprocedure ten
aanzien van de herstructurering van de Spaanse scheepsbouw uit te breiden tot alle transacties die hebben
geleid tot de oprichting van de scheepsbouwgroep IZAR. De Commissie betwijfelt of de prijs die het
overheidsconsortium voor militaire scheepsbouw Bazan (het latere IZAR) heeft betaald voor een reeks
scheepswerven die is gekocht van het overheidsconsortium voor civiele scheepsbouw Astilleros
Españoles (AESA) en van de openbare holding Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
een „normale” markttransactie is en derhalve kan worden beschouwd als steun aan de nieuwe IZAR-
groep. De Commissie denkt niet dat deze steun in overeenstemming is met de regels inzake steun aan de
scheepsbouw. Zij heeft dan ook besloten tot de uitbreiding van de onderzoeksprocedure die reeds is
ingeleid ten aanzien van een transactie waarbij AESA twee scheepswerven en een dieselmotorenfabriek
aan SEPI heeft verkocht.
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Frankrijk

Op 25 juli heeft de Commissie in zaak C 74/99 de beschikking gegeven dat de niet-aangemelde
staatssteun aan de investeerders in het schip „Le Levant” onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt. Het schip werd gefinancierd door particuliere investeerders, die het nog steeds in eigendom
hebben. Het schip wordt geëxploiteerd door de onderneming CIL, die tevens de eventuele toekomstige
eigenaar moet worden. Uit hoofde van een belastingregeling („Loi Pons”) mochten de investeerders hun
investeringen van hun belastbaar inkomen aftrekken. De Commissie moet de ontwikkelingsdimensie van
dit soort projecten evalueren. In dit geval is de Commissie van mening dat het schip geen daadwerkelijke
bijdrage levert aan de ontwikkeling van Saint-Pierre en Miquelon. Aangezien de onrechtmatige steun
reeds is verleend, moet hij worden teruggevorderd. De Commissie is van mening dat de investeerders —
de directe begunstigden en huidige eigenaren van het schip — de steun moeten terugbetalen.

2.2. Staalindustrie

Het verslag van de Commissie van 18 maart 2002 (COM(2002) 145) omvat een samenvatting van de
door de Commissie in 2001 gegeven beschikkingen.

2.3. Automobielindustrie

Op 13 november heeft de Commissie besloten de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
de automobielindustrie te verlengen (160). Alle lidstaten hebben ingestemd met deze verlenging. Het
betreft hier een verlenging van een jaar, dit wil zeggen tot en met 31 december 2002, tenzij de nieuwe
multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten, die de
specifieke sectorale kaderregeling voor de automobielsector vervangt, vóór die datum in werking treedt.

Duitsland

Aan het eind van een formele onderzoeksprocedure heeft de Europese Commissie op 18 juli 2001
beschikt dat de voorgenomen regionale investeringssteun aan Volkswagen voor een nieuwe autofabriek in
Dresden moet worden beperkt (161). De assemblage van het nieuwe model en het centrum voor
tussentijdse opslag waren gepland in de regio Dresden en de nieuwe plaatwerkerij en spuiterij in de
nabije Moesel-regio, beide gesteunde regio’s uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a.

Wat de noodzaak van de steun betreft, heeft de Commissie aan de hand van de tijdens de procedure
ontvangen documenten geoordeeld dat de onderneming productie in de Tsjechische Republiek (in Praag
en Kvasiny) als een geloofwaardig commercieel alternatief had beschouwd. De Commissie heeft haar
beoordeling van de evenredigheid van de steun gebaseerd op twee afzonderlijke kosten-batenanalyses:
één voor de locaties Dresden en Praag en één voor de Moesel-regio en Kvasiny. Wat de investering in de
Moesel-regio betreft, is de voorziene steunintensiteit lager dan zowel de regionale handicap als het
regionalesteunplafond. De Commissie heeft de voorgenomen steun aan de Moesel-regio ten bedrage van
65 miljoen DEM dan ook goedgekeurd. Wat de investering in Dresden betreft, overschreed de door
Duitsland voorziene steunintensiteit de regionale handicap. Als gevolg hiervan heeft de Commissie een
steunbedrag van 80 miljoen DEM goedgekeurd, maar is nog eens 25,7 miljoen DEM beschouwd als
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

¥160∂ PB C 279 van 15.9.1997.
¥161∂ Zaak C-77/99 (PB L 48 van 20.2.2002).
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Op 20 december 2001 heeft de Commissie aan het eind van een formele onderzoeksprocedure de
beschikking gegeven dat Duitsland de voorgenomen regionale investeringssteun aan DaimlerChrysler
voor de bouw van een nieuwe motorenfabriek in Kölleda (Thüringen), een uit hoofde van artikel 87,
lid 3, onder a, voor steun in aanmerking komende regio, moet beperken (162).

Wat de noodzaak betreft, heeft Duitsland verklaard dat de investering zou kunnen plaatsvinden op een
alternatieve locatie in Hongarije (in Nyergesujfalu). Op basis van de ontvangen documenten heeft de
Commissie geconcludeerd dat de locatie in Hongarije een goed commercieel alternatief is. Wat de
evenredigheid van de steun betreft, kwam uit de kosten-batenanalyse een regionale handicap van 31,93 %
voor Kölleda naar voren, een lager percentage dan aanvankelijk door Duitsland werd genoemd. Als
gevolg van de aanzienlijke vergroting van de productiecapaciteit is de toegestane steunintensiteit met nog
eens één procentpunt teruggebracht tot 30,93 %. De Commissie kon derhalve slechts instemmen met een
steunbedrag van 30,93 % van de subsidiabele investering van 185 miljoen euro (netto contante waarde)
ofwel 57,22 miljoen euro (netto contante waarde). De resterende 6,58 miljoen euro aan aangemelde steun
werd beschouwd als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

Italië

Aan het eind van een formele onderzoeksprocedure heeft de Europese Commissie op 28 februari
toestemming gegeven voor een regionale investeringssteun van 78 miljard ITL (40 miljoen euro) voor
de productie van het nieuwe Punto-model in de Fiat-fabriek te Melfi (Zuid-Italië) (163). De Commissie
heeft de geografische mobiliteit van het project bestudeerd en zij is tot de conclusie gekomen dat de
fabriek van de Fiat-groep in Tychy, Polen, een goed alternatief was geweest. Om de evenredigheid van
de steun te evalueren, is een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Hierbij werden de kosten van het project
in Melfi vergeleken met die van de alternatieve locatie. Aangezien de voorziene steunintensiteit zowel
onder het regionalesteunplafond ligt als onder de maximumintensiteit van de regionale handicap — dat
wil zeggen de extra kosten om de productie niet in Tychy, Polen, maar in Melfi te doen plaatsvinden —
is de Commissie van mening dat de bepalingen van de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor de automobielindustrie zijn nageleefd en dat de voorgenomen steun verenigbaar is
met het Verdrag.

Op 6 juni heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven met betrekking tot de
voorgenomen steun voor onderzoek en ontwikkeling van de Italiaanse autoriteiten aan Iveco SpA, een
dochteronderneming van de Fiat-groep die ontwerpt (164). De voorgenomen steun beliep 16 miljoen euro
in nominale waarde voor een investeringsproject van 111 miljoen euro voor de vernieuwing en
uitbreiding van Iveco’s serie lichte voertuigen.

De Commissie oordeelde dat de voorgenomen steun niet noodzakelijk was voor de ontwikkeling door
Iveco van de nieuwe serie lichte bestelwagens. Het project leidde weliswaar tot een verbetering van het
product vergeleken met het vorige model, maar het innovatieve karakter van de investering beperkte zich
tot hetgeen gebruikelijk is in de automobielindustrie in verband met de ontwikkeling en introductie van
nieuwe modellen. Volgens de regels voor staatssteun voor O&O mag er alleen steun worden verleend
indien bedrijven hiermee worden gestimuleerd naast hun gewone dagelijkse activiteiten O&O-
activiteiten te ontplooien.

¥162∂ Zaak C-61/01 (PB C 263 van 19.9.2001).
¥163∂ Zaak C-75/99 (PB L 177 van 30.6.2001).
¥164∂ Zaak C-41/00 (ex N 670/1999) (PB L 292 van 9.11.2001).
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Spanje

Op 23 oktober heeft de Europese Commissie toestemming gegeven voor een kapitaalinjectie in de
Spaanse automobielfabrikant Santana Motor in 1999, aangezien de maatregel geen staatssteun was (165).
Ook heeft de Commissie de investeringssteun aan Santana met betrekking tot zijn strategisch plan
1998-2006 gedeeltelijk goedgekeurd.

In dit geval van een kapitaalinjectie in een bedrijf waarmee overheidsmiddelen zijn gemoeid, vond de
Commissie dat de vooruitzichten van Santana op winstgevendheid de kapitaalinjectie voldoende
rechtvaardigden vanuit het standpunt van een investeerder in de markteconomie. De Commissie heeft dan
ook beschikt dat de kapitaalinjectie geen steun was. Wat de regionale investeringssteun betreft, heeft de
Commissie geoordeeld dat een maximaal steunbedrag van 8,68 miljoen euro verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt.

Verenigd Koninkrijk

Bij haar beschikking van 17 januari in zaak C 51/00 heeft de Europese Commissie toestemming gegeven
voor de regionale investeringssteun van 40 miljoen GBP aan Nissan Motor Manufacturing Ltd. De steun
in kwestie is regionale investeringssteun voor de verbouwing van de Nissan-fabriek te Sunderland
(Verenigd Koninkrijk) met het oog op de invoering van het nieuwe Micra-model. De aanvankelijke
twijfels van de Commissie — waardoor in september 2000 een formele onderzoeksprocedure is ingeleid
— zijn ongegrond gebleken.

2.4. Multisectorale kaderregeling

België

Op 6 juni heeft de Europese Commissie in zaak C 36/01 besloten de formele onderzoeksprocedure in te
leiden ten aanzien van een staatssteunmaatregel van de autoriteiten in het gewest Wallonië in België. Het
betrof de Beaulieu-groep, een van de toonaangevende tapijtfabrikanten in Europa, die in het gewest
Vlaanderen is gevestigd. Tijdens haar onderzoek in de Verlipack-zaak werd de Commissie zich bewust
van mogelijke staatssteun aan de Beaulieu-groep. Aangezien het een nieuwe maatregel van het gewest
Wallonië betrof, verzocht de Commissie de Belgische centrale overheid om informatie waarmee zij de
maatregel aan de hand van de geldende regels zou kunnen beoordelen. De verstrekte informatie bracht
aan het licht dat de Beaulieu-groep in december 1998 een schuld van 113 712 000 BEF aan het gewest
Wallonië had afgelost door 9 704 aandelen in Holding Verlipack II over te dragen. De nominale waarde
van deze aandelen bedroeg 100 miljoen BEF, maar de werkelijke waarde moet aanzienlijk lager hebben
gelegen, gelet op de activa die het bedrijf destijds bezat.

Duitsland

Op 8 mei heeft de Europese Commissie in zaak C 1/00 haar goedkeuring gehecht aan een achtergestelde
lening van de publieke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) van 76,7 miljoen euro (150 miljoen DEM)
en een federale garantie van 80 % voor een krediet van 63,9 miljoen euro (125 miljoen DEM) ten
behoeve van het Duitse bouwbedrijf Philipp Holzmann AG. De Commissie kwam tot de slotsom dat de
maatregelen dienstig waren om de levensvatbaarheid van het bedrijf voor de lange termijn te herstellen en
fouten uit het verleden te vermijden. In dat kader hield de Commissie rekening met wijzigingen in het

¥165∂ Zaak C-49/00 (ex NN 24/1999) (PB L 92 van 9.4.2002).
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oorspronkelijke plan en keurde zij eind 2000 een eenjarige kredietlijn van 125 miljoen DEM
(63,9 miljoen euro) van de Kreditanstalt für Wiederaufbau goed.

Op 8 mei heeft de Europese Commissie in zaak N 783/2000 besloten geen bezwaar te maken tegen
voorgenomen steun van 119 080 000 euro ten behoeve van Wacker Chemie GmbH Nünchritz, voor de
uitbreiding en modernisering van de voormalige siliconenfabriek Hüls AG. De Commissie kwam tot de
conclusie dat de voorgestelde BSE-intensiteit van 26,77 % kleiner is dan de maximale steunintensiteit die
op grond van de multisectorale kaderregeling voor dit specifieke project is toegestaan. Bij haar onderzoek
naar de verenigbaarheid van de steun heeft de Commissie rekening gehouden met de marktsituatie, het
aantal arbeidsplaatsen dat rechtstreeks via het project wordt geschapen en de heilzame uitwerking van de
investering op de economieën van de steungebieden (166).

Op 18 juli heeft de Europese Commissie in zaak N 184/2000 haar goedkeuring gehecht aan 27,6 miljoen
euro steun voor investeringen van Kartogroup in Leuna, Saksen-Anhalt. De investeringen zijn bedoeld voor
de oprichting van een fabriek voor tissueproducten die toiletpapier en keukenhanddoeken moet gaan
vervaardigen. De totale investeringskosten bedragen 85 miljoen euro (166 miljoen DEM) en de
goedgekeurde steun vormt 35 % van de in aanmerking komende investeringskosten. Het investeringsproject
zorgt voor 154 vaste arbeidsplaatsen in een gebied met een hoge werkloosheid. De Commissie keurde de
steun goed omdat zij de steun verenigbaar achtte met de multisectorale kaderregeling betreffende regionale
steun voor grote investeringsprojecten (167).

Spanje

Op 19 september heeft de Europese Commissie in zaak C 69/01 (ex NN 41/2001) de formele
onderzoeksprocedure ingeleid vanwege haar twijfels of de staatssteun aan Porcelanas Principado SL
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Na een klacht van een concurrent heeft Spanje de
Commissie op 8 mei 2001 geïnformeerd dat de overheidsonderneming Sociedad Regional de Promoción
del Principado de Asturias (SRPPA) op 18 januari 2001 een achtergestelde lening met winstparticipatie
heeft verstrekt aan Porcelanas Principado SL, een in de porselein- en aardewerksector actieve KMO met
beperkte aansprakelijkheid te Gijón (Asturië), een onder artikel 87, lid 3, onder c, vallende regio.

Op 19 september heeft de Europese Commissie in zaak N 295/2001 besloten geen bezwaar te maken
tegen het voornemen van de Spaanse autoriteiten om investeringssteun te verlenen aan GE Plastics SL.
De geplande nieuwe polycarbonaatfabriek in Cartagena (regio Murcia) zal met maximaal 152 miljoen
euro worden gesteund. De Commissie heeft tegelijkertijd een volledig onderzoek ingesteld naar
vermeende staatssteun aan de porseleinfabrikant Grupo de Empresas Álvarez (GEA) te Vigo (Galicië).
Eerdere steun aan deze fabrikant was goedgekeurd op voorwaarde dat er geen nieuwe subsidies zouden
volgen. De Commissie heeft ernstige twijfels of er wel aan deze voorwaarde is voldaan.

De Europese Commissie heeft op 19 september besloten in zaak C 71/01 (ex NN 80/2001) de formele
onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van vermeende steun aan de Grupo de Empresas Álvarez
(GEA). De Commissie wijst erop dat zij in 1997 heeft besloten bepaalde steunmaatregelen voor deze
groep goed te keuren op voorwaarde dat GEA tijdens de uitvoering van zijn herstructureringsprogramma
geen verdere steun zou ontvangen.

¥166∂ Het plafond voor regionale steun in het desbetreffende steungebied is 35 % bruto voor grote bedrijven.
¥167∂ PB C 107 van 7.4.1998, blz. 7.
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Nederland

Op 13 februari heeft de Europese Commissie in zaak C 11/99 een beschikking gegeven inzake
verschillende steunmaatregelen voor SCI Systems, die betrekking hadden op diens investering in een
fabriek voor de assemblage van desktop-pc’s van Hewlett Packard in Heerenveen, Nederland. De
Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan de investeringssteun en de steun voor de aan deze
investering gekoppelde schepping van banen, aangezien de totale steun onder het toepasselijke regionale-
steunplafond bleef. De geraamde subsidiabele kosten bedroegen 31,1 miljoen euro, de steun zou circa
6,2 miljoen euro bedragen. De steun werd goedgekeurd op voorwaarde dat de gecreëerde banen vijf jaar
behouden blijven. De Commissie heeft daarnaast een negatieve beschikking gegeven met betrekking tot
verschillende ad-hocsteunmaatregelen. SCI profiteerde van de verkoop van grond tegen een lage prijs: dit
kwam volgens de Commissie neer op een steun van 753 000 euro. Andere steunmaatregelen hielden
verband met de huur, renovatie en beveiliging van de door een publieke regionaleontwikkelings-
organisatie geboden tijdelijke productiefaciliteiten. Het ging hierbij om staatssteun van in totaal
756 000 euro. De Commissie was van mening dat het gratis vervoer van SCI-werknemers naar en van de
tijdelijke faciliteiten ten goede kwam aan de individuele werknemers en geen staatssteun was. SCI was
noch uit hoofde van de relevante CAO, noch uit hoofde van de contracten met de afzonderlijke
werknemers verplicht dergelijk „openbaar” vervoer aan te bieden. De steun van 100 000 euro voor de
tijdelijke huisvesting van personeel bleef, tot slot, onder de de minimis-drempel.

2.5. Financiële diensten

Duitsland

Op 8 mei heeft de Europese Commissie in zaak E 10/2000 een formele aanbeveling goedgekeurd waarin
de Duitse regering wordt voorgesteld dienstige maatregelen te treffen om het Duitse stelsel voor staatsga-
ranties voor publiekrechtelijke kredietinstellingen („Anstaltslast” en „Gewährträgerhaftung”) zodanig aan
te passen dat deze staatsgaranties verenigbaar zijn met de staatssteunregels van het EG-Verdrag.

Anstaltslast kan worden vertaald met „onderhoudsverplichting”. Dit betekent dat de publieke eigenaren
(bv. de federale overheid, de deelstaten en de gemeenten) de economische grondslag van de instelling en de
werking ervan moeten waarborgen zolang de instelling bestaat. Gewährträgerhaftung kan worden
vertaald met „garantieverplichting”. Dit betekent dat de borg garant staat voor alle passiva van de bank die
niet middels de activa kunnen worden voldaan. Beide garanties kennen geen limiet wat betreft tijd en
omvang. Ook hoeven de kredietinstellingen daarvoor geen vergoeding te betalen. De Duitse publiekrech-
telijke kredietinstellingen die van deze garanties profiteren, omvatten de Landesbanken, een aantal speciale
kredietinstellingen en circa 580 spaarbanken van sterk uiteenlopende grootte.

De aanbeveling volgde op intensieve contacten tussen de diensten van de Commissie en de Duitse autoriteiten
over de toekomst van het Duitse stelsel voor staatsgaranties voor publiekrechtelijke kredietinstellingen.

In de op 8 mei 2001 goedgekeurde aanbeveling wordt uitgelegd dat het garantiestelsel moet worden
beschouwd als staatssteun in de zin van het Verdrag: de maatregelen zijn gebaseerd op staatsmiddelen en
begunstigen bepaalde groepen ondernemingen, zij vervalsen de concurrentie en hebben een ongunstige
invloed op het handelsverkeer binnen de Gemeenschap. Omdat het stelsel echter reeds bestond toen het EG-
Verdrag in 1957 in werking trad, wordt de steun aangemerkt als „bestaande steun”. Dit houdt in dat de Com-
missie slechts veranderingen in de toekomst kan verlangen en niet met terugwerkende kracht kan optreden.

Volgens de aanbeveling van de Commissie moet het stelsel op 31 maart 2002 verenigbaar zijn met de
EG-regels. In de aanbeveling wordt echter uitdrukkelijk vermeld dat de Commissie een latere datum kan
vaststellen als zij dit objectief noodzakelijk en gerechtvaardigd acht om bepaalde overheidsbanken de
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gelegenheid te geven een passende overgang naar de nieuwe situatie te maken. De Commissie is zich
ervan bewust dat zij de bestaande schuldeisers, die de publiekrechtelijke kredietinstellingen op grond van
het garantiestelsel fondsen hebben verstrekt, moet beschermen.

Op 25 juli 2001, in zaak NN-53/2001 (Bankgesellschaft Berlin (BGB)), heeft de Europese Commissie
haar goedkeuring verleend aan reddingssteun die noodzakelijk was om de eigen middelen van de bank
weer terug te brengen op hun niveau van 9,7 % van vóór de crisis, waarbij sprake was van een
staatssteunbedrag van circa 2 miljard euro. Voornamelijk als gevolg van slechte transacties in de
onroerendgoedsector heeft de bank in 2000 aanzienlijke verliezen geleden. De reddingssteun is
goedgekeurd omdat de Duitse autoriteiten zich ertoe hebben verbonden een herstructureringsplan op te
stellen binnen een periode van zes maanden en voor deze periode, respectievelijk de periode waarbinnen
de Commissie over dit plan zal beschikken. Bij dit tweede onderzoek zal de Commissie bijzondere
aandacht besteden aan het noodzakelijke steunbedrag en indien noodzakelijk eisen dat de concurrentie-
verstorende gevolgen van de steun worden gecompenseerd.

2.6. Diensten

Spanje

Op 3 juli heeft de Europese Commissie in zaak C 33/98 een gedeeltelijk negatieve beschikking gegeven
ten aanzien van de steun voor Babcock Wilcox España (BWE). In april 1998 was de Commissie
krachtens de staatssteunregels van het EG-Verdrag een formeel onderzoek begonnen naar twee
kapitaalinjecties in 1994 en 1997 van beide 60,1 miljoen euro (10 000 miljoen ESP) door de Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ten behoeve van haar volledige dochteronderneming BWE.
In juli 1999 besloot de Commissie de onderzoeksprocedure uit te breiden tot een nieuwe kapitaalinbreng
van 246,4 miljoen euro (41 000 miljoen ESP) die door de Spaanse autoriteiten was aangemeld. Tot slot
breidde de Commissie in juli 2000 de procedure opnieuw uit tot een steunbedrag van in totaal
463,5 miljoen euro (77 110 miljoen ESP) die men op grond van de privatiseringsregelingen tussen SEPI
en Babcock Borsig AG had voorgenomen. De Commissie besloot de steun van 21,44 miljoen euro te
verbieden die de Spaanse autoriteiten voor de lopende activiteiten wilden toekennen met het oog op
toekomstige investeringen in het aandelenkapitaal van joint ventures via welke in de toekomst orders
zullen worden binnengehaald. De Commissie oordeelde dat deze betaling, in tegenstelling tot andere
gesubsidieerde investeringen in het bedrijfsplan, zeer marktgericht is en deel uitmaakt van het
handelsbeleid van het bedrijf en daarom zou de bijstand van de staat voor een dergelijke ernstige
concurrentievervalsing kunnen zorgen, dat er strijdigheid met de gemeenschappelijke markt ontstaat.

Frankrijk

Volgens de procedure die is voorzien in artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 18 van Verordening
(EG) nr. 659/1999 heeft de Europese Commissie op 13 november de Franse Republiek in zaak E 46/2001
dienstige maatregelen voorgesteld, die inhouden dat de vrijstelling van de belasting uit hoofde van de
verdragen betreffende de ziekteverzekering voor de onderlinge (verzekerings)maatschappijen wordt
afgeschaft. Een alternatief is dat de Franse autoriteiten deze vrijstelling verlenen als tegenprestatie voor de
verlening van een dienst van algemeen economisch belang, waarbij zij erop toezien dat de uit de
vrijstelling resulterende steun de kosten van de in dit kader aangegane verplichtingen niet overschrijdt.

Italië

De Europese Commissie is op 19 september tot de slotsom gekomen dat het enig staatssteunelement in
de ENI-kapitaalinjectie uit 1994 van 1,5 miljard euro (3 000 miljard ITL) ten behoeve van Enichem
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strookt met de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen
in moeilijkheden en derhalve verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

Op 11 december heeft de Commissie beschikt dat de belastingmaatregelen voor banken die zijn
ingevoerd bij de Italiaanse Wet nr. 461/98 van 23 december 1998 en het verwante wetgevend Decreet
nr. 153/99 van 17 mei 1999 onverenigbaar zijn met de regels inzake staatssteun van het EG-Verdrag. De
betrokken maatregelen bieden de banken die deelnemen aan de gesteunde operaties een discriminatoir
concurrentievoordeel. Italië moet de bedragen terugvorderen die de banken dankzij de belastingvrij-
stellingen niet hoefden te betalen. Het onderzoek van de Commissie naar staatssteun aan bancaire
stichtingen (te onderscheiden van de banken zelf) duurt voort. De status van deze maatregelen moet nog
worden gedefinieerd. De Commissie heeft bovendien onderzocht of de speciale belastingregeling kan
worden beschouwd als herstructureringssteun. De voorwaarden van de communautaire richtsnoeren voor
reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden zijn in dit geval echter niet
vervuld. De steun is niet afzonderlijk aangemeld bij de Commissie. De begunstigde banken verkeren niet
in moeilijkheden en de steun dient niet om de levensvatbaarheid op lange termijn van de ondernemingen
te herstellen. Bij de richtsnoeren is, tot slot, vastgesteld dat er maatregelen moeten worden genomen om
nadelige gevolgen van de steun voor concurrenten zo veel mogelijk te neutraliseren (deze bestaan
gewoonlijk in een minder sterke marktpositie van de onderneming na de herstructurering ervan). In het
onderhavige geval wordt zo’n situatie niet beoogd.

Portugal

Op 13 november heeft de Europese Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien
van een reeks ad-hocmaatregelen voor de Portugese publieke omroep RTP, aangezien zij zich afvroeg of
de Portugese staat de terugvorderbare openbaredienstverleningskosten van RTP in de periode 1992-1998
ten bedrage van 83,6 miljoen euro al dan niet overcompenseerde. De procedure is ingeleid nadat de
Commissie in 1993, 1996 en 1997 drie klachten heeft ontvangen van de Portugese commerciële omroep
SIC. Op 7 november 1996 heeft de Commissie reeds een beschikking gegeven inzake de eerste en een
deel van de tweede klacht, die door het Gerecht van eerste aanleg nietig is verklaard (168).

2.7. Landbouw

Overzicht van zaken

De Commissie heeft in 2001 in totaal 379 aanmeldingen van staatssteun voor de landbouw en de agro-
industriële sector ontvangen. Daarnaast heeft zij een onderzoek ingesteld naar 39 steunmaatregelen die
niet van tevoren zijn aangemeld uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Tegen 212 steunmaat-
regelen heeft zij geen bezwaar gemaakt. De in artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag vastgelegde procedure
is in 15 zaken ingeleid, waarin de betrokken steunmaatregelen ernstige twijfels opriepen over de verenig-
baarheid ervan met de gemeenschappelijke markt. In vijf zaken heeft de Commissie de procedure van
artikel 88, lid 2, van het Verdrag beëindigd; in twee ervan heeft zij een negatieve eindbeschikking gegeven.

Het nu volgende overzicht van zaken omvat een selectie van de zaken die in 2001 de interessantste
vragen hebben opgeroepen omtrent de staatssteun in de landbouw- en de agro-industriële sector.

¥168∂ Zaak T-46/97 van 10 mei 2000.
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Buitengewone gebeurtenissen: BSE-crisis — Inkomenssteun

In overeenstemming met artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag zijn steunmaatregelen tot herstel
van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen, verenigbaar met
de gemeenschappelijke markt. Het Verdrag omvat geen definitie van het begrip „buitengewone
gebeurtenis”; de Commissie past deze bepaling per zaak toe, nadat de specifieke gebeurtenis in kwestie is
beoordeeld.

De aanhoudende crisis op de rundvleesmarkt als gevolg van het BSE-alarm aan het eind van vorig jaar is
door de Commissie aangemerkt als een buitengewone gebeurtenis.

De Europese Commissie heeft Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje dan ook
toestemming gegeven voor inkomenssteun aan de rundveehouders die tussen november 2000 en
juni 2001 verliezen hebben geleden door de BSE-crisis. Van de overige lidstaten zijn geen verzoeken
ontvangen om dergelijke steun te mogen verlenen. De Commissie heeft in alle zaken geoordeeld dat er
geen sprake was van overcompensatie op sectoraal niveau of op dat van de afzonderlijke veehouderijen.
Hierna volgt een overzicht van deze staatssteun.

Oostenrijk

Op 25 juli heeft de Commissie toestemming gegeven voor inkomenssteun van circa 2,9 miljoen euro
(ongeveer 40 miljoen ATS) in één Bundesland (deelstaat), Karinthië (169).

België

Op 7 november heeft de Commissie België toestemming gegeven voor de uitbetaling aan rundveehouders
van de tweede tranche directe steun ten bedrage van circa 29,7 miljoen euro (1 200 miljoen BEF) (170). Op
25 juli had de Commissie in het kader van steunregeling N 437/2001 al eenzelfde bedrag goedgekeurd.
De steun is bestemd voor de rundveehouders die zwaar getroffen zijn door de BSE-crisis omdat zij voor
hun inkomen afhankelijk zijn van de rundvleesproductie.

Frankrijk

De gecombineerde waarde van de op 25 juli door de Commissie goedgekeurde inkomenssteun (171) is
circa 259 miljoen euro (1 700 miljoen FRF). Deze inkomenssteun bestaat in een directe steun van ongeveer
152,4 miljoen euro (1 000 miljoen FRF), een terugbetaling van rentebetalingen van een geraamd
steunbedrag van 60,9 miljoen euro (400 miljoen FRF) en consolidatieleningen van een geraamd
steunbedrag van circa 45,7 miljoen euro (300 miljoen FRF).

Duitsland

Op 25 juli heeft de Commissie Duitsland toegestaan inkomenssteun te verlenen aan de volgende
deelstaten: Beieren (172): circa 28 miljoen euro (55 miljoen DEM); Thüringen (173): circa 4 miljoen euro

¥169∂ Zaak NN 58/2001.
¥170∂ Zaak N 657/2001.
¥171∂ Zaak NN 46/2001.
¥172∂ Zaak N 193/2001.
¥173∂ Zaak N 170/2001.
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(8 miljoen DEM); Nedersaksen (174): circa 5 miljoen euro (10 miljoen DEM) en Saksen (175) voor 2001 en
2002 circa 2,05 miljoen euro per jaar (4 miljoen DEM).

Op 2 oktober heeft de Commissie Duitsland (de deelstaat Baden-Württemberg) (176) toestemming
gegeven voor inkomenssteun van circa 5,1 miljoen euro (10 miljoen DEM) aan de rundveehouders die
tussen november 2000 en juni 2001 verliezen hebben geleden door de BSE-crisis.

Op 30 oktober heeft de Commissie Duitsland (de deelstaat Hessen) (177) toestemming gegeven voor steun
aan de rundveehouders die tussen november 2000 en december 2001 verliezen hebben geleden door de
BSE-crisis. Het betreft hier met name het BSE-noodhulpprogramma van Hessen in het kader waarvan
15 miljoen DEM (7 669 378,22 euro) aan inkomenssteun wordt verleend in de vorm van leningen met
rentesubsidie aan de door de BSE-crisis getroffen rundveehouders.

Italië

De Commissie heeft op 25 juli haar goedkeuring verleend aan inkomenssteun aan rundveehouders voor
een maximumbedrag van circa 77 miljoen euro (ongeveer 154 000 miljoen ITL) (178).

Op 30 oktober heeft de Commissie Italië (Lombardije) (179) toestemming gegeven voor steun van circa
2,32 miljoen euro aan de rundveehouders die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van het inkomens-
verlies gedurende de BSE-crisis. Deze steun — in de vorm van kortlopende beheerskredieten — bestaat
in een bijdrage van deze regio van 3,5 % van de rente over de lening, de rest (minimaal 1,5 %) komt voor
rekening van de rundveehouders.

Spanje

De door de Commissie op 25 juli goedgekeurde inkomenssteun heeft betrekking op twee regio’s:
Asturië (180): circa 6 miljoen euro (1 000 miljoen ESP) en Cantabrië (181): ongeveer 5,98 miljoen euro
(994 miljoen ESP).

Andere staatssteun in verband met de BSE-crisis

De Commissie heeft uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag toestemming gegeven
voor een reeks andere staatssteunmaatregelen in verband met de BSE-crisis, in het bijzonder in
Oostenrijk, Italië en Duitsland. Het betreft hier onder andere maatregelen ter compensatie van de kosten
van de BSE-tests, ter compensatie van de slachthuizen en de waarde van de geruimde dieren, voor de
aanvulling van de kudden op boerderijen waar BSE is geconstateerd, ter compensatie van de opslag- en
vervoerskosten en de kosten van de verwijdering van verwerkte dierlijke eiwitten en van dierenvoer. De
Commissie heeft in het merendeel van de betrokken zaken geoordeeld dat de maatregel strookte met de
regels voor in het kader van dierziektebestrijdingsprogramma’s verleende staatssteun, zoals vastgelegd in

¥174∂ Zaak N 164/2001.
¥175∂ Zaak N 248/2001.
¥176∂ Zaak N 150b/2001.
¥177∂ Zaak N 249/2001.
¥178∂ Zaak N 113a/2001.
¥179∂ Zaak N 411/2001.
¥180∂ Zaak N 269/2001.
¥181∂ Zaak N 377/2001.
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punt 11.4 van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (182). Hieronder
volgen enkele voorbeelden.

Oostenrijk

Op 2 oktober heeft de Commissie Oostenrijk toestemming gegeven voor een andere staatssteunmaatregel
in verband met de BSE-crisis, ten bedrage van meer dan 29 miljoen euro. Deze Oostenrijkse maatregel (183)
heeft verschillende aspecten. Er wordt steun verleend ter compensatie van de waardedaling van verwerkte
dierlijke eiwitten en van dierlijkevoedingsadditieven in al dan niet vooraf gemengd voer dat dergelijke
verwerkte dierlijke eiwitten bevat. Ook kan er steun worden verleend ter compensatie van de opslag- en
vervoerskosten en de kosten van de verwijdering van verwerkte dierlijke eiwitten en van dierenvoer,
additieven in al dan niet vooraf gemengd voer dat dergelijke verwerkte dierlijke eiwitten bevat, alsmede
risicomateriaal en melk die niet mochten worden gebruikt of producten op basis hiervan. Tot slot kan er
ook steun worden verleend ter compensatie van het inkomensverlies van boerderijen die vanwege BSE
waren geblokkeerd en ter compensatie van de kosten van de BSE-tests.

Duitsland

Op 7 september heeft de Commissie Duitsland (de deelstaat Baden-Württemberg) (184) toestemming
gegeven voor de verlening van steun ter compensatie van de kosten van de BSE-tests, ter compensatie
van de slachthuizen voor de waarde van de geruimde dieren en steun aan de boerderijen waar BSE is
geconstateerd. Alledrie deze maatregelen hebben een beperkte duur: de maatregelen ter compensatie van
de kosten van de BSE-tests en van de boerderijen waar BSE is geconstateerd duren tot eind 2002; de
maatregel ter compensatie van de slachthuizen tot eind 2001. De steun ter compensatie van de kosten van
de BSE-tests en die aan de boerderijen waar BSE is geconstateerd, zal eind 2002 worden herzien in het
kader van de op dat moment ontplooide BSE-bestrijdingsstrategie.

Bij haar beschikking van 25 oktober heeft de Commissie toestemming gegeven voor twee staatssteun-
maatregelen, waarvan één in de deelstaat Beieren (185): circa 10 miljoen euro (20 miljoen DEM) ter
compensatie van de waarde van te vernietigen dierenvoer en ongeveer 6 miljoen euro (12 miljoen DEM)
ter compensatie van de veehouders op wier boerderijen BSE is geconstateerd. De tweede staatssteun-
maatregel betreft de deelstaat Saksen (186)): het gaat hierbij om circa 2 miljoen euro (4 miljoen DEM) ter
compensatie van de kosten van de aanvulling van de kudden op boerderijen waar het vee op last van de
overheid is geruimd.

Op 30 oktober heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan een BSE-noodhulpprogramma voor de
deelstaat Hessen (187). De programmamaatregelen bestaan onder andere in de compensatie door Hessen
tot 100 % van de kosten van het vervoer en de verwijdering van vóór 2 december 2000 geproduceerd
dierenvoer dat vlees/beendermeel bevat, in de compensatie van de kosten van de BSE-tests voor runderen
ouder dan 24 maanden en voor schapen en in de compensatie van de kosten van de destructie en van de
economische waarde van de karkassen en de melk wanneer een BSE-geval wordt vermoed of is
geconstateerd. In het kader van deze goedgekeurde regeling wordt in totaal 1 955 689 euro aan steun
verleend.

¥182∂ PB C 28 van 1.2.2000, corrigendum PB C 232 van 12.8.2000.
¥183∂ Zaak N 114/2001.
¥184∂ Zaak N 150b/2001.
¥185∂ Zaak N 174/2001.
¥186∂ Zaak N 248/2001.
¥187∂ Zaak N 249/2001.
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Italië

De op 25 juli (188) goedgekeurde regeling omvat staatssteun die geen inkomenssteun is van de staat. Het
gaat hier onder andere om compensatie van de veehouders op wier boerderijen BSE is geconstateerd, van
de kosten van de aanvulling van de kudden en de financiering van het nationale deel in het kader van de
opkoopregeling. De totale steun — inclusief 77 miljoen euro aan inkomenssteun — komt hiermee op
150 miljoen euro (circa 300 000 miljoen ITL).

Dierziekten: mond- en klauwzeer (MKZ) in het Verenigd Koninkrijk

De door het Verenigd Koninkrijk in 2001 bij de Commissie aangemelde steun bestond grotendeels in
maatregelen om landbouwers te helpen het hoofd te bieden aan de financiële en economische problemen
als gevolg van de uitbraak van mond- en klauwzeer, die bijna het hele land had getroffen en grote
gevolgen had voor de landbouwsector.

In dit kader heeft de Commissie twee belangrijke steunregelingen goedgekeurd: op 3 april 2001 heeft zij
haar goedkeuring verleend aan de „Outgoers Mark 2 scheme” (189) (regeling uittreders nr. 2), die door
MKZ getroffen varkenshouders die willen uittreden hierbij moet helpen. Voor deze steunregeling was een
budget van 5 miljoen GBP voorzien. Korte tijd later, op 6 juni 2001, heeft de Commissie haar
goedkeuring verleend aan „The livestock welfare disposal scheme” (190) (regeling voor het ruimen van
vee), die het hoofd moest bieden aan de dierenwelzijnsproblemen als gevolg van de vervoersverboden in
het kader van de aanpak van MKZ. Deze steunregeling — waarvoor een wekelijks budget van 6 miljoen
GBP was voorzien — bestond in de compensatie van de kosten van het vervoer en de slacht van de dieren
en van de destructie, verbranding en opruiming van de karkassen, in de compensatie van de veterinaire
kosten en in een compensatie voor de veehouders die zich moesten houden aan vervoersverboden: zij
konden hun vee laten ruimen wanneer door de overheid ingeschakelde dierenartsen bevestigden dat het
welzijn van de dieren werd geschaad door de vervoersverboden.

Inleiding van de formele onderzoeksprocedure: compensatie 
van de energieprijzen

Spanje: steun ter compensatie van de landbouwers voor de hoge brandstofprijzen

De Europese Commissie heeft op 11 april besloten een formele staatssteunonderzoeksprocedure in te
leiden ten aanzien van een pakket belastingmaatregelen ten behoeve van de landbouw, dat Spanje als
gevolg van de stijging van de energieprijzen in 2000 heeft aangenomen (191). De Commissie betwijfelt of
de door de Spaanse regering genomen maatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt.
Zij kan in dit stadium niet uitsluiten dat de onderzochte steun loutere exploitatiesteun is, die de
landbouwsector moet compenseren voor de hogere brandstofprijs. De Commissie staat dergelijke
exploitatiesteun in de regel niet toe. Voorzover deze steun reeds is verleend en als het onderzoek de
twijfels van de Commissie zou bevestigen, dan zou de Commissie de Spaanse autoriteiten moeten
verzoeken deze steun terug te vorderen van de begunstigden.

¥188∂ Zaak N 113a/2001.
¥189∂ Zaak NN 24/2001.
¥190∂ Zaak NN 25/2001.
¥191∂ Zaak C-22/01 (ex NN 19/2001), PB C 172 van 16.6.2001, blz. 2.
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Italië (Sardinië): steun ter compensatie van de landbouwers voor de hoge gasolieprijs

Op 25 juli heeft de Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van een Italiaanse
staatssteunmaatregel (Sardinië), die erop is gericht de landbouwers te compenseren voor de hogere prijs
van gasolie vergeleken met die van aardgas (192). Deze steunmaatregel is vervat in een veelomvattende
wet voor Sardinië, de „Testo unico”, waarin regels zijn opgenomen voor een scala van verschillende
steunmaatregelen voor de landbouwsector. De Commissie heeft verder geen bezwaren tegen de Testo
unico.

Volgens de autoriteiten van Sardinië ontbeert het eiland een aardgasnet, waardoor landbouwers
genoodzaakt zijn de veel duurdere gasolie te gebruiken. De steun in kwestie beoogt deze structurele
handicap te overwinnen en dus het volgens de autoriteiten van Sardinië „normale concurrentievermogen”
te herstellen. In dit stadium beschouwt de Commissie staatssteun die uitsluitend en kunstmatig de
productiekosten van landbouwers reduceert, echter als exploitatiesteun. Met dergelijke steun worden
gewoonlijk geen duurzame verbeteringen teweeggebracht in de sector: zodra deze steun wordt stopgezet,
steekt het oude probleem opnieuw de kop op. Dit soort problemen moet met andere middelen worden
opgelost. Zo biedt de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu
bijvoorbeeld mogelijkheden om steun te verlenen voor het gebruik van lokale hernieuwbare energie-
bronnen. De voorgestelde steunmaatregel zou echter geenszins aanzetten tot een overgang van fossiele
brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen, hij zou dergelijke structurele veranderingen eerder
belemmeren.

Italiaanse financiële wet voor 2001

Op 3 oktober heeft de Commissie een formele onderzoeksprocedure (193) ingeleid ten aanzien van
aanvullende financiering van 119 miljoen euro (230 000 miljoen ITL) voor een pakket buitengewone
bijstandsmaatregelen ten bedrage van 100 miljoen euro (200 000 miljoen ITL), dat de Raad in 1997 heeft
goedgekeurd uit hoofde van artikel 88, lid 2, derde alinea, van het EG-Verdrag. Bij die gelegenheid heeft
Italië de Raad verzocht met eenparigheid van stemmen wegens buitengewone omstandigheden te
beslissen dat de steunmaatregel als verenigbaar moest worden beschouwd met de gemeenschappelijke
markt, nadat de Commissie een formele onderzoeksprocedure had ingeleid ten aanzien van deze steun. In
het kader van de betrokken steunmaatregel nam de staat de verantwoordelijkheid op zich voor de betaling
van door leden van landbouwcoöperaties verschuldigde sommen, die persoonlijk borg hadden gestaan
voor deze coöperaties mochten deze laatste insolvabel blijken te zijn.

Bij de inleiding van de procedure vond de Commissie dat de maatregel ten doel had met terugwerkende
kracht steun te verlenen voor de exploitatie van coöperaties en dat de exploitatie zelf aflossing met
terugwerkende kracht van de schulden van de coöperaties tot gevolg zou hebben. Vanwege het
buitengewone karakter ervan kan de goedkeuring door de Raad van deze steunmaatregel niet worden
beschouwd als een de facto-toestemming voor een nieuwe herfinanciering van dezelfde maatregel, vooral
gezien de in eerste instantie door de Commissie geuite ernstige twijfels. De Commissie is dan ook van
mening dat een nieuwe financiële toewijzing moet worden beoordeeld op de verdiensten ervan op basis
van de toepasselijke Gemeenschapsbepalingen.

In dezelfde procedure heeft de Commissie daarnaast een formeel onderzoek ingesteld ten aanzien van
reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden en van onderzoeks- en

¥192∂ Zaak C-60/01 (ex N 47/2001).
¥193∂ Zaak C-73/01 (ex N 824a/2000).
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ontwikkelingssteun. Laatstgenoemde steunmaatregel zal gedeeltelijk worden gefinancierd met een
parafiscale heffing op zowel nationale als ingevoerde producten. Conform haar gevestigde praktijk op dit
gebied en de jurisprudentie van het Hof van Justitie heeft de Commissie steun die wordt gefinancierd uit
ook op ingevoerde producten van toepassing zijnde parafiscale heffingen in beginsel als onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt beschouwd, aangezien de ingevoerde producten niet op dezelfde
manier kunnen profiteren van de steunmaatregel als nationale producten. Tenzij de lidstaat kan aantonen
dat dit niet het geval is, houdt een aldus gefinancierde steunmaatregel een duidelijke verstoring van de
mededinging in.

Dit zal tijdens het onderzoek worden nagegaan. Wel heeft de Commissie geoordeeld dat verschillende
voorgenomen O&O-maatregelen geen staatssteun zijn: zij zullen door openbare instellingen in het
algemeen belang worden uitgevoerd.

AIMA-programma: steun aan de pluimveesector in Italië

Op 25 juli heeft de Commissie besloten een formele onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van het
AIMA-programma (194). Het Italiaanse bijstandsbureau AIMA is voornemens de Italiaanse pluimvee-
houders te compenseren voor hun inkomensverlies als gevolg van de dioxinecrisis in België in 1999, die
zou hebben geleid tot een sterke afname van de productie en de handel en een bijzonder sterke daling van
de consumptie van pluimveeproducten in Italië. Het steunbedrag — 20 000 miljoen ITL (10 323 138 euro)
— is het verschil tussen de gemiddelde prijzen in de landen die niet zijn getroffen door de crisis en de
prijzen in Italië in juni en juli 1999 (de periode waarop de compensatie betrekking heeft). De Commissie
beschouwt marktverstoring als gevolg van onrust onder de consumenten over dioxine op zich niet als een
buitengewone gebeurtenis. Als Italië niet kan aantonen dat deze verstoring een buitengewoon karakter
had, kan de steun dan ook niet worden goedgekeurd.

Maatregelen ter verbetering van de voorwaarden voor de verwerking 
en de afzet van landbouwproducten (Veneto)

De Commissie heeft op 2 april besloten een formele onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van
door de Italiaanse autoriteiten aangemelde investeringssteun (195). De Italiaanse autoriteiten willen uit
hoofde van artikel 35 van regionale Wet nr. 5/2000 (196) staatssteun voor investeringen verlenen
(intensiteit: maximaal 40 %), die is gericht op de verwerking en de afzet van landbouwproducten, ten
behoeve van 36 agro-industriële ondernemingen die in de programmeringsperiode 1994-1999 (197) een
financieringsverzoek in de zin van Verordening (EG) nr. 951/97 (198) hebben ingediend, concreet werken
hebben uitgevoerd, maar bij gebrek aan financiële middelen niet in aanmerking kwamen voor medegefi-
nancierde staatssteun.

Aan de hand van de beschikbare informatie sluit de Commissie niet uit dat het hier gaat om met
terugwerkende kracht verleende steun voor reeds door de begunstigde ontplooide activiteiten, die dus

¥194∂ Zaak C-59/01 (ex 797/1999).
¥195∂ Zaak C-17/01 (ex N 98/2000), PB C 140 van 12.5.2001, blz. 2.
¥196∂ Deze wet betreft een „algemene maatregel tot herfinanciering en wijziging van regionale wetten inzake het opstellen van

de jaarlijkse en meerjarenbegrotingen van de regio”.
¥197∂ Het operationeel programma voor Veneto is goedgekeurd bij Beschikking 96/2598/EG van de Commissie van

2 oktober 1996.
¥198∂ Verordening inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwproducten, PB L 142 van 2.6.1997,

blz. 22.
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niet de vereiste „stimulerende” dimensie heeft en derhalve moet worden aangemerkt als exploitatiesteun,
aangezien deze steun uitsluitend ten doel zou hebben de begunstigde te verlossen van een financiële last.

Kaderregelingen inzake steun in Italië

De Commissie heeft dit jaar haar goedkeuring verleend aan diverse kaderregelingen die betrekking
hebben op alle activiteiten in het kader van de verwerking en de afzet van landbouwproducten en
waarvoor bijzonder grote budgetten zijn gereserveerd.

Eén van deze kaderregelingen die betrekking hebben op de verwerking en de afzet van landbouw-
producten (199) wordt gefinancierd uit een budget van 500 miljoen euro. De Commissie heeft tevens haar
goedkeuring verleend aan de steunregeling „Sviluppo Italia” (200), een overheidsinstantie die in de plaats
komt van RIBS en Itainvest en ook projecten op het gebied van de verwerking en de afzet van landbouw-
producten financiert. Voor deze regeling is een budget van circa 1 miljard euro uitgetrokken.

In dezelfde context heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan het onderdeel „Landbouw” van
een belangrijke regeling voor investeringssteun (201) voor iedere onderneming in een Italiaanse regio die
in aanmerking komt voor een vrijstelling uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a en c, van het EG-
Verdrag. Deze regeling is van toepassing op de bedrijven in de landbouwsector (er zijn aparte
beschikkingen gegeven inzake de steunmaatregelen voor de niet-landbouwsectoren). De betrokken
maatregelen beogen bepaalde regionale-ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Voor de regeling,
die geldt tot en met 31 december 2006, inclusief de niet-landbouwsectoren, is een jaarlijks budget van
circa 4,6 miljard euro (9 000 miljard ITL) voorzien. De steun bestaat in belastingkredieten.

Steun aan wijnproducenten in Italië (Sicilië)

Op 17 oktober heeft de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven in zaak C 61/96 (202)
betreffende door de regio Sicilië voorgenomen steun aan wijnproducenten (tot 1 miljoen euro) teneinde
hen te compenseren voor de herbeplantingsrechten die zij vanwege een droogte niet konden uitoefenen
en aan ambachtelijke bedrijven (tot 5 miljoen euro), als kortlopende beheerskredieten. Aangezien de
steun aan de wijnproducenten een compensatie inhield van ongeldige rechten, die strijdig waren met de
gemeenschappelijke marktordening voor wijn, en er ook kortlopende beheerskredieten konden worden
verleend aan ambachtelijke bedrijven die zich bezighouden met de productie, afzet en verwerking van
landbouwproducten, beschouwt de Commissie deze steun als in de landbouwsector verboden exploita-
tiesteun.

Staatssteun aan groente- en fruittelers in Griekenland

Op 31 januari heeft de Commissie uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag een
positieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van staatssteun in Griekenland aan groente- en
fruittelers (203). Deze steun — voor een totaalbedrag van 265 000 euro — bestond in een financiële
compensatie aan de landbouwers in de prefectuur Thessaloniki aan wier watermeloen- en meloenteelt in
de zomer van 1997 grote schade is aangericht door veldmuizen. De Commissie was van mening dat de

¥199∂ Zaak N 558/2000, besluit van de Commissie van 27.3.2001, PB C 107 van 7.4.2001.
¥200∂ Zaak N 559/2000, besluit van de Commissie van 27.3.2001, PB C 107 van 7.4.2001.
¥201∂ Zaak C-46/00, besluit van de Commissie van 13.2.2001, PB L 144 van 30.5.2001.
¥202∂ Zaak C-61/96, beschikking van de Commissie van 17.10.2001, PB L 64 van 7.3.2002.
¥203∂ PB L 93 van 3.4.2001.
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criteria voor plantenziekten in het onderhavige geval konden worden toegepast omdat een veldmui-
zenplaag, die weliswaar geen plantenziekte is, dezelfde gevolgen heeft als die van plantenziekten,
namelijk de vernietiging van de oogst door externe levende organismen. Die criteria zijn dus naar
analogie toegepast.

Programma voor bestrijding van verontreiniging door de landbouw (PMPOA) 
in Frankrijk

De Commissie heeft op 30 oktober haar goedkeuring verleend aan staatssteun in Frankrijk tot
voortzetting van de investeringssteun voor de landbouwbedrijven in het kader van het programma voor
bestrijding van verontreiniging door de landbouw (204). Dit programma voldoet aan de behoefte om de
waterkwaliteit te verbeteren door in de landbouwactiviteiten milieuoverwegingen te introduceren. Deze
steunmaatregel — ten bedrage van 886 miljoen euro voor de periode 2001-2006 — beoogt een impuls te
geven aan de investeringen ter bestrijding van de door de dierlijke mest veroorzaakte verontreiniging.

Dit programma heeft onder andere ten doel Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december
1991 (205) sneller te doen toepassen en heeft in de eerste plaats betrekking op de kwetsbare gebieden
waarin de verantwoordelijkheid van de veehouderijen voor de verontreiniging door nitraten is
aangetoond. Bij haar goedkeuring van de steunmaatregel heeft de Commissie rekening gehouden met het
feit dat deze richtlijn onder andere voorschriften omvat met betrekking tot investeringen in de landbouw-
bedrijven — zoals extra opslagcapaciteit — en dat de voor de veehouders geldende verplichtingen
kunnen worden beschouwd als nieuwe normen in de zin van de communautaire richtsnoeren voor
staatssteun in de landbouwsector. Terwijl de Commissie concludeerde dat deze richtlijn zelf niet kon
worden aangemerkt als nieuwe norm, heeft zij er rekening mee gehouden dat het eerste Franse
actieprogramma voor de uitvoering van de richtlijn pas in 1997 is aangenomen en dat de eerste daadwer-
kelijke verplichtingen voor de veehouders ter plaatse om resultaten te bereiken in het kader van dit
programma zelfs van nog recentere datum zijn. Bovendien bevat de richtlijn geen precieze verplichtingen
waarover de marktdeelnemers het zonder voorafgaande maatregelen van de lidstaat eens zouden moeten
worden.

Dit heeft de Commissie doen concluderen dat de steun dient voor de financiering van investeringen in
milieuverbetering en erop is gericht de landbouwbedrijven te laten voldoen aan de nieuwe normen in de
zin van punt 4.1.1.3 van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector. Volgens
de Commissie zou iedere andere interpretatie de veehouders straffen voor de laksheid van de lidstaat op
juridisch vlak. Ook heeft de Commissie bij haar beoordeling rekening gehouden met de personele en
financiële dimensie van het programma (circa 100 000 begunstigden) en met het belang voor het milieu
in Frankrijk en in Europa.

Agromonetaire steun

Het Verenigd Koninkrijk heeft dit jaar verschillende verzoeken aangemeld om agromonetaire steun te
verlenen in de rundvee-, de schapen- en de melkveehouderij (206). Een aantal van deze verzoeken had
betrekking op de betaling van de tweede tranche van de steun ten aanzien waarvan het Verenigd
Koninkrijk had besloten de nationale bijdrage aan de eerste tranche niet te betalen.

¥204∂ Zaak N 355/2000, PB C 350 van 11.12.2001.
¥205∂ PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1-8.
¥206∂ Zaken N 155/2001, N 156/2001, N 157a/2001, N 157b/2001, N 158a/2001, N 158b/2001 en N 565/2001.
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Wat de dit jaar aangemelde verzoeken om betaling van eerste tranches betreft, heeft het Verenigd
Koninkrijk — gezien de grote problemen die dierziekten in het land hebben veroorzaakt — tevens
besloten de nationale bijdrage aan de financiering van de steun te verstrekken.

2.8. Visserij

Italië, Nederland

Stijging van de brandstofprijzen (207)

De Commissie heeft een formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van de door Italië en
Nederland voorgenomen steunmaatregelen, waarbij de visserijsector wordt gecompenseerd voor de
stijgingen van de brandstofprijzen in 2000. In het geval van Italië omvat de steunregeling drie soorten
maatregelen: een op basis van het motorvermogen van het vaartuig berekende financiële tegemoetkoming,
een vrijstelling van sociale premies en een belastingkrediet voor de visserijbedrijven. In het geval van
Nederland bestaat de steun uit een rechtstreekse subsidie voor alle vissers die naar gelang van de winst van
het schip worden betaald, in de vorm van een terugbetaling van de sociale premies voor 2000. De
Commissie is van mening dat de Italiaanse en Nederlandse maatregelen de kenmerken hebben van
exploitatiesteun en dus onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Italië en Nederland hebben
de Commissie in het kader van het voorbereidend onderzoek geen enkele informatie verstrekt die een
afwijking van dit beginsel zou kunnen rechtvaardigen.

Italië

a) Steunmaatregelen voor de kwekers van schaal- en schelpdieren (208)

De Commissie heeft toestemming gegeven voor steun aan de vissers in de Adriatische Zee, die hun
activiteiten in 2000 tijdelijk hebben moeten stilleggen als gevolg van de aanwezigheid van plantenslijmen
(een natuurlijke slijmerige substantie die in het voorjaar van 2000 is gesignaleerd, zich vervolgens tot in
juni verder heeft ontwikkeld en uiteindelijk in juli begon te verdwijnen). Dit verschijnsel heeft negatieve
gevolgen gehad voor de vissers en de kwekers van schaal- en schelpdieren. Doordat de plantenslijmen
zich vastzetten aan de netten worden de normale visserijactiviteiten steeds verder bemoeilijkt, om
uiteindelijk zelfs helemaal onmogelijk te worden naarmate het verschijnsel om zich heen grijpt. De
plantenslijmen hebben bovendien gevolgen voor sedentaire soorten zoals schaal- en schelpdieren: de
hoeveelheid zuurstof in het water wordt gereduceerd, iets wat zowel wilde als gekweekte schaal- en
schelpdieren niet overleven. Het goedkeuringsbesluit geldt slechts voor één maand. De Commissie heeft
een formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van de voor de periode na 1 juli 2000 verleende
steun, aangezien er volgens haar geen verband blijkt tussen de stillegging van de visserij gedurende de
betrokken periode en de aanwezigheid van de plantenslijmen. Volgens Italië is zijn wetsdecreet onder
andere gerechtvaardigd omdat de visbestanden zich moeten kunnen vergroten. Italië heeft echter geen
herstelplan overgelegd conform de communautaire regels waarbij de verlening van dergelijke steun
wordt toegestaan. In deze omstandigheden heeft de in Italië in deze periode verleende steun de
kenmerken van exploitatiesteun, die uit hoofde van de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaat-
regelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt.

¥207∂ PB C 179 van 23.6.2001.
¥208∂ PB C 25 van 29.1.2002.
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Bovendien was de compensatie voor de kwekers van schaal- en schelpdieren vastgesteld op maximaal
30 % van het geleden verlies ten opzichte van de inkomsten in de voorgaande jaren. Aangezien de
Commissie niet beschikt over bewijzen dat een bedrag dat overeenkomt met dit percentage van de
inkomsten in de voorgaande jaren geen overschrijding inhoudt van de reële verliezen van deze kwekers,
heeft zij besloten op dit punt een formele onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van de
steunmaatregel.

b) Tijdelijke stillegging van de visserij in de Tyrrheense en de Ionische Zee (209)

Ook heeft de Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van een steunmaatregel
bestaande in een compensatie voor de tijdelijke stillegging van de visserij in deze zeeën. De betrokken
Italiaanse wetsdecreten hadden ten doel de vergroting van de visbestanden te bevorderen en waren van
toepassing op vaartuigen voor de visserij met de pelagische trawl. Uit de door de Italiaanse autoriteiten
verstrekte informatie bleek niet dat de stillegging van de visserij voldeed aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de verlening van de steun: deze steun was niet gekoppeld aan enig specifiek plan voor
het herstel van het bestand. In deze omstandigheden vindt de Commissie dat de verleende steun de
kenmerken heeft van exploitatiesteun.

Verenigd Koninkrijk

Aankoop en verhuur van visquota (210)

De Commissie heeft een formele onderzoeksprocedure ingeleid ten aanzien van twee steunmaatregelen
in het Verenigd Koninkrijk ter financiering, door de raad van de Shetland-eilanden (Shetland Islands
Council) en de raad van de Orkney-eilanden (Orkney Islands Council), van de aankoop van quota en van
de verhuur ervan aan lokale vissers. Deze maatregelen zijn gericht op de reservering van „historische
gegevens” (track records), die de lokale vissersvloten recht geven op jaarlijkse quota. Dit is volgens de
Britse autoriteiten gerechtvaardigd doordat de lokale scheepseigenaren moeilijk de middelen
bijeenkrijgen die noodzakelijk zijn voor de verwerving van deze historische gegevens, die worden
beschouwd als immateriële activa en dus niet de garanties kunnen geven voor door financieringsin-
stellingen verstrekte leningen. In bepaalde omstandigheden kunnen deze historische gegevens los van het
schip waaraan ze zijn toegekend, worden verkocht. Daarom is er nu een feitelijke markt voor ontstaan. In
deze context hebben de Shetland- en de Orkney-raad historische gegevens verworven, die zij nu aan hun
schepen willen verhuren. Rekening houdend met de haar door de Britse autoriteiten verstrekte informatie
beschouwt de Commissie de aankoop en de verhuur van de historische gegevens door deze autoriteiten
— preferentiële omstandigheden waarvan alleen de lokale vissers profiteren — als steunmaatregelen met
kenmerken van exploitatiesteun.

Frankrijk

Olievervuiling als gevolg van de schipbreuk van de Erika en storm in de Golf van Biskaje (211)

De Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan bepaalde elementen van een steunregeling die
bestaat in een schadevergoeding voor de kwekers van schaal- en schelpdieren en de zeevissers die te
lijden hebben gehad onder de olievervuiling als gevolg van de schipbreuk van de Erika en de door een
bijzonder zware storm veroorzaakte schade.

¥209∂ PB C 25 van 29.1.2002.
¥210∂ PB C 38 van 12.2.2002.
¥211∂ PB C 39 van 13.2.2002.
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Er is extra steun verleend aan de zeevissers en de kwekers van schaal- en schelpdieren in heel Frankrijk
en in de overzeese departementen. Volgens de Franse autoriteiten was deze steun bedoeld om de sector te
compenseren voor de verliezen die zijn geleden als gevolg van de verslechtering van de markt voor de
zeevisserijproducten, een weerslag van het negatieve beeld bij de consument na de vervuiling ten gevolge
van de schipbreuk van de Erika.

Drie typen steun aan de kwekers van schaal- en schelpdieren werden beschouwd als verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt. Het betreft hier steun uit een speciaal fonds voor de compensatie van de
verliezen die zijn geleden als gevolg van natuurrampen in de landbouwsector, steun voor het herstel van
het vistuig en de schaal- en schelpdierbestanden en een voorschot op de door het Internationaal Fonds
voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie (IOPCF) uit te keren schadevergoedingen.

Ook heeft de Commissie drie soorten steun aan de zeevissers goedgekeurd. Het gaat hierbij om steun
voor het herstel van de schepen en het vistuig die tijdens de storm zijn beschadigd of verloren zijn
gegaan, om het voorschot op de schadevergoedingen van het IOPCF en om de betaling van een
eenmalige premie ter compensatie van het inkomensverlies als gevolg van de storm.

Bij haar analyse van deze steun heeft de Commissie artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag
toegepast, uit hoofde waarvan steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen
of andere buitengewone gebeurtenissen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Zowel de
verontreiniging door olie als de storm vallen onder deze categorie. De Commissie moest dus nagaan of er
geen sprake was geweest van overcompensatie van de als gevolg van deze gebeurtenissen geleden schade
en zij heeft geoordeeld dat de begunstigden van de steun niet waren overgecompenseerd.

De Commissie heeft overigens besloten een formele onderzoeksprocedure in te leiden ten aanzien van de
steun aan de kwekers van schaal- en schelpdieren, die bestaat in een vrijstelling van de sociale lasten voor
de eerste drie maanden van 2000, een verlaging van hun financiële lasten en een vrijstelling van de lasten
van de huur van de zeebodem.

Het onderzoek heeft tevens betrekking op de vrijstelling van de sociale lasten die in april 2000 is
ingevoerd en voor de periode 15 april-15 juli geldt voor de kwekers van schaal- en schelpdieren. Deze
vrijstelling — ook voor de zeevissers — gold voor heel Frankrijk en zijn overzeese gebiedsdelen
aangezien de betrokken marktdeelnemers volgens de Franse autoriteiten inkomensverliezen hadden
geleden door de daling van de verkoop van de zeevisserijproducten na de olieramp.

Deze steun heeft de kenmerken van exploitatiesteun, welke in beginsel onverenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt.

De vrijstelling van de sociale lasten voor de zeevissers betrof de periode 15 april-15 oktober 2000.
Volgens de Franse autoriteiten hebben ook de zeevissers inkomensverliezen geleden als gevolg van de
verkoopdaling en doordat er meer onverkochte visserijproducten uit de handel moesten worden genomen.
Rekening houdend met het feit dat deze vrijstelling voor alle vissers — ook die in de overzeese
gebiedsdelen — gold, is de Commissie van mening dat deze maatregelen geen verband houden met de
olievervuiling als gevolg van de schipbreuk van de Erika. Zij wijst er bovendien op dat de vrijstelling in
feite kon hebben beoogd de zeevissers te compenseren voor de toentertijd al enkele maanden durende
stijging van de brandstofprijzen.
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Denemarken

Sloop van vissersvaartuigen voor de vangst van schaal- en schelpdieren (212)

De Commissie heeft toestemming gegeven voor een maatregel in het kader waarvan steun wordt verleend
voor de sloop van vaartuigen voor de beroepsvisserij in Denemarken. De scheepseigenaren die uit de
Deense beroepsvisserijsector willen treden, komen in aanmerking voor steun in het kader van de
aangemelde maatregel. Zo kan er steun worden verleend aan de aanvragers die hun vaartuig laten slopen
of hun vissersvaartuig aanwenden voor andere doeleinden dan de beroepsvisserij, de verwerking, de
verscheping of het vervoer van visserijproducten in Denemarken. De steunmaatregel geldt voor
maximaal tien vaartuigen en heeft als doelstelling de duurzame vermindering van het aantal schepen voor
de schaal- en de schelpdierenvangst in de Limfjord en bijgevolg een minder zware ecologische belasting
van de bodem van de fjord, waarbij de visbestanden tegelijkertijd verstandig worden beheerd. De
uitvoering van een specifieke maatregel tot stillegging van de schaal- en de schelpdierenvangst valt onder
een beheersplan dat de toekomst van de visserij in de Limfjord moet veiligstellen. Dit plan is opgesteld in
het kader van de samenwerking tussen het ministerie van Voeding, het ministerie van Milieu en Energie
en de drie aan de fjord grenzende departementen.

Griekenland

Schade in de mosselteelt/oesterteelt (213)

De Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan een steunmaatregel die bestaat in een gedeeltelijke
financiële compensatie voor de door mosseltelers geleden schade en verliezen als gevolg van een
verontreiniging van de productie door een toxisch fytoplankton. Dit plankton heeft zich tussen
september 1999 en januari 2000 kunnen ontwikkelen doordat er onvoldoende wind (en dus geen waterver-
versing) was. De betrokken steunmaatregel omvat tevens een gedeeltelijke financiële compensatie voor de
schelpdiervissers, voor wie de bevoegde autoriteiten als gevolg van deze verontreiniging een visverbod
hebben ingesteld. Dit deed zich voor in de districten Thessaloniki, Imathia en Pieria.

De begunstigden zijn de mosseltelers en de schelpdiervissers die een productieverlies van ten minste
30 % hebben geleden. Dit verlies is het verschil tussen enerzijds de in het „rampjaar” geregistreerde
productie en anderzijds de gemiddelde productie in de drie aan deze gebeurtenis voorafgaande jaren
(normale productie). De compensatie bedraagt maximaal 30 % van de waarde van het productieverlies.

De mossel- en oestertelers hebben de volgende schade geleden:

— verlies van/sterfte onder mosselen uit teelten die klaar waren voor verkoop (bijna 40 % van de
productie), als gevolg van het verbod op de handel in en het op de markt brengen van mosselen;

— onmogelijkheid om jonge mosselen en oesters te telen en uit te zetten voor de volgende
productieperiode ten gevolge van het lange verblijf van de mosselen/oesters in de bassins en de
voortdurende inspanningen om deze te behouden (onder andere de zuivering van de overgebleven
exemplaren en een optimaal ruimtegebruik);

— stijgende uitgaven voor aanvullende beheersmaatregelen (onder andere een optimaal ruimtegebruik)
in een tijdsbestek van vijf maanden gedurende de periode waarin het verbod gold;

¥212∂ PB C 172 van 16.6.2001.
¥213∂ PB C 330 van 24.11.2001.
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— inkomensverlies als gevolg van de daling van de kiloprijzen nadat het bovenvermelde verbod was
ingetrokken.

Dit — ook volgens het nationaal centrum voor zeeonderzoek — „buitengewone en omvangrijke
verschijnsel” (grote aangetaste oppervlakte — drie territoriale districten — en meer dan 1 000 getroffen
marktdeelnemers) werd bevestigd door de ongewone aanwezigheid van een toxisch fytoplankton als
gevolg van de toxine van de alge „Dinophysis acuminata” en van de accumulatie van bijzonder hoge
concentraties biotoxinen in het vlees van de schelpdieren. Uit de vaststelling van fytoplanktoncellen door
het nationaal centrum voor zeeonderzoek voor de Golf van Thessaloniki is gebleken dat er in deze regio
biotoxinen aanwezig zijn. Aangezien de test van het mosselvlees op de aanwezigheid van biotoxinen een
positieve uitslag liet zien, hebben de veterinaire inspecties van Thessaloniki, Imathia en Pieria een verbod
ingesteld op de visserij op, de vangst van, de handel in en het op de markt brengen van schelpdieren voor
menselijke consumptie. De verbodsperiode verschilt per mariene zone en per type schelpdier.

De verbodsperiode viel midden in de ontwikkelingsfase van de schelpdieren en de afzetperiode. De
verliezen — naar schatting 40 % van de productie — omvatten het verlies van de producten die klaar
waren om te worden afgezet. Doordat deze producten als gevolg van de aanwezigheid van biotoxinen
verplicht in zee moesten worden gehouden, zijn zij geleidelijk verloren gegaan: ze zijn grotendeels een
natuurlijke dood gestorven of opgegeten door andere zeedieren.

Dit verschijnsel heeft er daarnaast toe geleid dat er geen nieuwe exemplaren meer konden worden geteeld
en uitgezet voor de volgende productieperiode. Doordat de producten als gevolg van het afzetverbod
verplicht in zee moesten worden gehouden, was alle ruimte namelijk bezet, zowel in de mosselteelt-
gebieden als in de zones waar zich de natuurlijke schelpdierpopulaties bevinden. Door deze situatie werd
de vorming van mosselzaad voor de nieuwe teelt tegengegaan.

2.9. Vervoer

Op 8 mei gaf de Commissie een voorwaardelijke, deels positieve, deels negatieve beschikking inzake
herstructureringssteun aan het bedrijf „Brittany Ferries”, dat voornamelijk in het westelijke/centrale deel
van het Kanaal opereert. Deze beschikking is gegeven op basis van de herstructureringsregels van de
Commissie. Deze regels zijn gericht op de indiening van een herstructureringsplan en vereisen onder
meer dat rekening wordt gehouden met de marktstructuur en met aspecten op het gebied van regionale
ontwikkeling.

Op 11 juli leidde de Commissie de formele onderzoeksprocedure in ten aanzien van zeevervoerssubsidies
die door Nederland waren toegekend aan Nederlandse sleepboten die in EU-havens en binnenwateren
actief zijn. Om eventuele schade aan concurrenten te beperken, heeft de Commissie de Nederlandse
autoriteiten gevraagd de desbetreffende steunbetalingen op te schorten totdat de Commissie een definitief
besluit inzake deze kwestie zou hebben genomen.

Op 2 oktober heeft de Commissie goedkeuring verleend aan het programma „Support for maritime
training” — SMART, dat door het Verenigd Koninkrijk was aangemeld.
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2.10. Overige bedrijfstakken

Toerisme

Spanje

Attractiepark „Terra Mítica” (Benidorm) (214)

De Commissie heeft op 20 juni besloten de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag gedeeltelijk in te leiden ten aanzien van de vermeende steun aan het attractiepark „Terra
Mítica” in Benidorm (Spanje). Dit besluit volgt op een klacht die in 1997 aan de Commissie is gericht.
Op deze eerste klacht volgden talrijke brieven die tot in mei 2000 nieuwe elementen toevoegden aan het
dossier, naarmate het ontwerp van het park, dat in juli 2000 is geopend, duidelijker vormen aannam. De
Spaanse autoriteiten hebben hunnerzijds herhaaldelijk uitleg gegeven over deze beweringen.

De Commissie heeft een deel van de beweringen van de klager niet gegrond verklaard en is dienten-
gevolge op deze punten tot de conclusie gekomen dat er geen sprake was van staatssteun ten gunste van
het park. Het ging hierbij om de beweringen met betrekking tot de lage aankoopprijs van het terrein
waarop het park is aangelegd, uitgaven ten behoeve van het park die zouden zijn gedaan door het „Parque
Temático de Alicante, SA” (overheidsbedrijf dat deelneemt aan het project), het niet-naleven van het
beginsel van particuliere investeringen, consortiale leningen evenals kapitaalinbreng in „Terra Mítica,
SA” (particuliere maatschappij die eigenaar is van het park), steun voor de opleiding van personeel of
directe regionale steun.

Op andere door de klager aangedragen punten, echter, was de Commissie van oordeel dat zij niet de
mogelijkheid kon uitsluiten dat de overheid het park bepaalde voorrechten zou hebben verleend. De
Commissie heeft daarom besloten de formele onderzoeksprocedure in te leiden om na te gaan of deze
maatregelen al dan niet staatssteun vormen en, als dat wel het geval blijkt te zijn, te onderzoeken of zij
verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. De punten waarop de Commissie twijfels heeft geuit
over het al dan niet bestaan van staatssteun, luiden als volgt: de financiering van de voor het functioneren
van het park noodzakelijke infrastructuur. Dienaangaande moet de Commissie onderzoeken of de
infrastructuur die exclusief of hoofdzakelijk voor het park is aangebracht, daadwerkelijk door het park is
gefinancierd; de waarde van de activa die aan „Terra Mítica, SA” zijn overgedragen door het overheids-
bedrijf „Parque Temático de Alicante, SA”. De Commissie zal nagaan of deze activa, en met name de
grond en het merk ‘Terra Mítica’ op hun reële waarde zijn geschat en niet op een lagere prijs, wat een
voordeel met zich mee zou hebben gebracht voor de particuliere maatschappij; de voorwaarden
waartegen een aandeelhouderslening door het overheidsbedrijf aan de particuliere maatschappij werd
verstrekt. De Commissie gaat onderzoeken of deze lening ter hoogte van 8 000 miljoen ESP
(48,8 miljoen euro) tegen marktvoorwaarden is verstrekt; een eventuele bijdrage van 6 000 miljoen ESP
(36 miljoen euro) aan „Terra Mítica, SA” die, volgens bepaalde bronnen, wellicht is verstrekt door het
toerismebureau (VVV) van Valencia.

Tot slot heeft de klager een korting van 95 % op de bouwbelasting aan de kaak gesteld die het park van de
gemeente Benidorm zou hebben gekregen. De Commissie heeft vastgesteld dat deze korting, ter hoogte
van ongeveer 88 399 400 ESP (531 291 euro), daadwerkelijk is verleend, en zal dientengevolge
onderzoeken of deze korting verenigbaar is met het EG-Verdrag.

¥214∂ Zaak NN 14/2001, PB C 300 van 26.10.2001.
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Italië

Steun voor „Pompei Tech World SpA” ten behoeve van het project voor een recreatiepark (215)

Op 7 augustus heeft de Commissie haar goedkeuring verleend aan een investeringsproject voor een
themapark bij Pompeï. Het project is aangemeld in het kader van de multisectorale kaderregeling en
voorziet in een subsidie van 33,4 miljoen euro. De steunintensiteit is 34,44 % NSE, terwijl de regionale
bovengrens voor grote ondernemingen in Campania 35 % NSE is. De begunstigde — „Pompei Tech World
SpA” — is een grote onderneming, waarvan het kapitaal wordt beheerd door twee grote ondernemingen.

Het investeringsproject bestaat uit een themapark — dat wil zeggen een cultureel en wetenschappelijk
gericht recreatiepark dat zal worden voorzien van hightechvoorzieningen, zoals simulatie-ervaringen en
„virtual reality”-attracties — dat wordt aangelegd in het gebied Torre Annunziata (Napels), dichtbij de
archeologische trekpleister Pompeï-Herculaneum. Het specifieke karakter van het voorgestelde project
wordt bepaald door de volgende elementen: — de rechtstreekse koppeling met de archeologische
trekpleister Pompeï-Herculaneum en de bijbehorende tak van toerisme die als „cultureel” kan worden
aangemerkt; — de high-tech-multimediavoorzieningen in combinatie met de geschiedenis van het
Romeinse Pompeï die het volgende omvatten: 1) drie IMAX-theaters met reuzenschermen; 2) Shuttle
Park, waar van alles te zien is over de Europese ruimtevaartindustrie; 3) Cinema Multiplex, bestemd voor
een lokaal publiek en met een capaciteit van zo’n 2 000 zitplaatsen en voorzien van restaurants en een
winkelcentrum; 4) Virtual Game Centre, voor een „virtuele” reis door de geschiedenis van Pompeï;
5)  een „virtueel” museum van de archeologische vondsten; — de vervlechting van educatieve en
amusementsdoelstellingen.

Het park zal naar verwachting een jaarlijkse toestroom van 2 160 000 bezoekers te verwerken krijgen —
waarmee het park tot de grotere themaparken van Europa behoort — en creëert zo’n 305 nieuwe arbeids-
plaatsen, zowel direct (126) als indirect (179). Volgens de planning moet het eind 2005 gereed zijn en zal
het in het jaar 2008-2009 volledig operationeel zijn.

Op basis van bewijsmateriaal dat door de Italiaanse autoriteiten is aangeleverd, is de Commissie van mening
dat de relevante markt met betrekking tot het nieuwe project, regionaal is (Lazio-Campanië-Basilicata-
Apulië), zelfs wanneer men rekening houdt met de reeds bestaande internationale stroom toeristen die naar
deze plek toekomt om de wonderen van Pompeï te bekijken. Het is in feite niet waarschijnlijk dat het park
het handelsverkeer binnen de EU zodanig zal beïnvloeden dat dit onverenigbaar is met de mededingings-
voorwaarden op de gemeenschappelijke markt, omdat zijn invloed naar verwachting beperkt zal blijven tot
de groep lokale toeristen die in eerste instantie de archeologische trekpleister Pompeï-Herculaneum willen
bezoeken, het gebied rond de Vesuvius en het schiereiland Sorrento.

Bontsector

Denemarken

Fonds voor de bontsector (216)

Op 28 maart heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een project waarin het Fonds
voor de bontsector bijdraagt aan de financiering van internationale workshops over de toepassingen van

¥215∂ Zaak N 229/2001 (PB C 330 van 24.11.2001).
¥216∂ Zaak N 121/2000 (PB C 185 van 30.6.2001).
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huid, gericht op ontwerpers van over de hele wereld en georganiseerd door Saga Furs uit Scandinavië. De
feiten over de internationale workshops, bijvoorbeeld dat deelname gratis is, dat de meeste lidstaten
daadwerkelijk deelnemen, dat de resultaten worden verspreid, en dat de gebruikte soorten bont in de
meeste lidstaten worden geproduceerd, waren voldoende om concurrentieverstoring tussen de lidstaten
uit te sluiten, zodat artikel 87, lid 1, niet van toepassing was.

Het project omvat eveneens de bijdrage van het Fonds voor de bontsector aan de financiering van
onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Deense vereniging van bontfokkers, deels in samenwerking met
openbare niet-commerciële instellingen voor onderzoek en hoger onderwijs. Eventuele steun op het
gebied van onderzoek zou in elk geval verenigbaar zijn met de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling, die een steunintensiteit van 100 % van de in aanmerking
komende kosten voor landbouwproducten toestaat. Het product bont komt niet voor op de lijst in bijlage I
van het EG-Verdrag, maar de Commissie achtte het redelijk om de O&O-kaderregeling toe te passen
omdat deze in dit geval naar analogie van de landbouwsector van toepassing is.

3. Horizontale steun

3.1. Milieubescherming en energiebesparing

Denemarken

a) Hervorming van de elektriciteit — Nieuwe elektriciteitscentrales (217)

Op 20 juni heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een project ten behoeve van elektri-
citeitscentrales die duurzame energie gebruiken en worden opgezet in de periode 2000-2003. Dergelijke
elektriciteitscentrales zullen geen directe overheidssubsidies meer ontvangen. Een vergelijkbaar
inkomensniveau wordt gegarandeerd door middel van vaste verbruikersprijzen gedurende een periode van
10 of 12 jaar. Wanneer het „hernieuwbare energie”-certificatenstelsel eenmaal is ingevoerd, zal een deel
van de gegarandeerde inkomsten uit de verkoop van dergelijke certificaten op de markt komen.

De Commissie beoordeelde de aanwezigheid van staatssteun in het licht van het arrest van het Hof in de
zaak PreussenElektra. Zij kwam tot de conclusie dat er staatssteun mee gemoeid zou kunnen zijn en dat,
als dat het geval was, deze steun verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt op basis van de
nieuwe communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van het milieu. Het steunelement is
vastgesteld op het verschil tussen het gegarandeerde inkomen en de marktprijs van elektriciteit op een
willekeurig moment in de tijd. De huidige waarde van de steun zal de huidige waarde van de investe-
ringskosten voor ieder type op hernieuwbare energie gebaseerde elektriciteitscentrale niet overstijgen.

b) Maatregelen ten behoeve van grootverbruikers van energie (218)

Op 6 juni heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen aangemelde wijzigingen in het
Deense groene-belastingplan. De wijzigingen vloeiden voort uit een beoordeling van de effecten van het
plan, die door de Deense autoriteiten was verricht. De belangrijkste wijziging was de invoering van een
mogelijkheid voor grootverbruikers van energie voor het verwarmen van ruimtes en warm water om
convenanten af te sluiten en restitutie te krijgen van de CO2- en energiebelastingen. Voor deze nieuwe
steunmaatregel zou een vrijstelling kunnen worden verleend op grond van punt 51 van de communautaire

¥217∂ Zaak N 278/2001 (PB C 263 van 19.9.2001).
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richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van het milieu betreffende exploitatiesteun in de vorm van
belastingverlagingen of -vrijstellingen.

Verdere wijzigingen hadden betrekking op verscheidene aspecten van de convenanten die waren gesloten
met betrekking tot het verbruik van energie in productieprocessen. Deze waren niet van dien aard dat ze
verandering brachten in de eerdere gunstige beoordeling van de regeling door de Commissie.

Duitsland

Verwerking van afvalolie (219)

In een aantal gevallen heeft de Commissie, in navolging van de jurisprudentie van het Hof van Justitie,
besloten dat compensatie van de kosten met betrekking tot afvalolie als onderdeel van een
overheidsdienst geen voordeel biedt aan de onderneming (220). Om die reden is artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag niet van toepassing. Op grond van de uitspraken in de zaken FFSA (221), de zaak rond de
Portugese televisie (222) en CELF (223) volgde de Commissie het Hof en besloot zij op 19 september dat
dergelijke maatregelen inderdaad steun omvatten. Het Duitse systeem voorziet in subsidies voor
exploitanten van voorzieningen voor de verwerking van afvalolie als compensatie voor de verliezen die
zij lijden wanneer zij afvalolie verwerken tot basisolie. De verliezen worden bepaald door de
productiekosten af te zetten tegen de inkomsten van basisolie. In het betrokken geval heeft de Commissie
vrijstelling verleend voor de maatregelen tot toepassing van de richtsnoeren inzake staatssteun ten
behoeve van het milieu, met name het hoofdstuk over exploitatiesteun voor afvalbeheer.

Nederland

Nederlands afvalverwijderingssysteem voor kunststofgevelelementen

Op 31 januari heeft de Europese Commissie in zaak N 484/2000 besloten geen bezwaar te maken tegen
het Nederlandse afvalverwijderingssysteem voor kunststofgevelelementen. De Commissie was van
oordeel dat de gemaakte afspraken de concurrentie niet verstoren of bedreigen door bepaalde
ondernemingen of de productie van bepaalde goederen te bevoordelen. Zij vormen dan ook geen
staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Het systeem garandeert dat de bedrijven
die de kunststofgevelelementen verkopen verantwoordelijk zijn voor de recycling van deze elementen, in
overeenstemming met het beginsel „de vervuiler betaalt”. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige
overeenkomst tussen diverse organisaties in de pvc-productie-, -verbruiks- en -recyclingketen. Krachtens
de overeenkomst moeten de producenten en importeurs van kunststofgevelelementen een vast bedrag
betalen voor kunststofkozijnen en -gevelelementen die in Nederland in de handel worden gebracht. Deze
middelen worden gebruikt ter dekking van de kosten van de inzameling en recycling van de
gevelelementen, inclusief het vervoer.

¥219∂ Zaak N 387/2001 (PB C 108 van 4.5.2002).
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Verenigd Koninkrijk

Verhoogde fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen (224)

Op 13 maart heeft de Commissie besloten dat een Brits belastingplan, dat bedoeld was bedrijven ertoe
aan te zetten investeringen te doen in energiebesparende technologieën, een algemene maatregel is, die
om die reden niet binnen de werkingssfeer valt van de staatssteunregels van het EG-Verdrag. Het plan
voorziet in een verhoogde fiscale aftrek voor de aankoop van bepaalde energiebesparende technologieën
op het gebied van verlichting, de isolatie van leidingen, boilers, motoren, regelaandrijving, koeling en
warmtekrachtkoppeling. De apparatuur moet voldoen aan bepaalde criteria op het gebied van energiebe-
sparing die zijn neergelegd in een „energy technology criteria list”. Met behulp van dergelijke
technologieën kunnen bedrijven hun energieverbruik terugdringen, waardoor de uitstoot van koolstof
omlaaggaat. Dit maakt deel uit van een grotere reeks maatregelen die zijn ingevoerd om ervoor te zorgen
dat het Verenigd Koninkrijk zijn in het kader van het Protocol van Kyoto gestelde doel inzake de
terugdringing van koolstofuitstoot zal halen, alsmede om de EU te helpen haar doelstelling te realiseren
en om te werken aan haar nationale doelstelling inzake een vermindering van de CO2-uitstoot met 20 %.

3.2. Onderzoek en ontwikkeling

Denemarken

Micro-elektronicacentrum (225)

Op 8 mei heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een maatregel die toestemming
geeft voor particuliere en overheidsfinanciering van een geavanceerd prototyping-centrum op het gebied
van micro-elektronica dat moet worden gebouwd bij een publieke onderzoeksinstelling. Bedrijven van
welke nationaliteit en omvang ook, zullen daar een ruimte kunnen huren en toegang krijgen tot
apparatuur, die hen zal helpen preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteiten te ontplooien. De steun zal
worden verleend in de vorm van een gratis bouwlocatie, een renteloze lening en een huurgarantie voor de
particuliere mede-investeerders in het centrum. Deze steun zal aan de huurders worden doorberekend in
de vorm van een huurverlaging, zodat zij hun onderzoek kunnen financieren.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de huurders duidelijk steun ontvingen, en dat niet kon worden
uitgesloten dat een gedeelte van de steun die voortvloeide uit de verschillende voordelen die de overheid
bood, met name de huurgarantie, in handen van de investeerders bleef. Voor de steun aan de huurders
werd vrijstelling verleend onder verwijzing naar de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling. Aangezien het project in overeenstemming is met het communautaire beleid
voor O&O en de bevordering van KMO’s, heeft de Commissie vrijstelling verleend krachtens artikel 87,
lid 3, onder c, voor de steun aan de investeerders.

Duitsland

a) EUV-lithografie (226)

Lithografie is een van de belangrijkste stappen in de fabricage van geïntegreerde schakelingen. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van een lichtflits met een hoge frequentie om op siliciumchips een veelvoudig en

¥224∂ Zaak N 797/2000 (PB C 160 van 2.6.2001).
¥225∂ Zaak N 802/2000 (PB C 199 van 14.7.2001).
¥226∂ Zaak N 801/2000 (PB C 333 van 28.11.2001).
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sterk verkleinde afbeelding te drukken van door ingenieurs ontworpen patronen van geïntegreerde
schakelingen. De resolutie van de op deze manier gedrukte schakelingen wordt bepaald door de
golflengte van het licht dat wordt gebruikt bij het drukprocédé. Bij de huidige lithografische procédés
wordt gebruikgemaakt van ultraviolet licht, waarvan de golflengte een paar honderd nanometer is.

Op 18 juli heeft de Commissie goedkeuring verleend aan een Duitse steunmaatregel die bedoeld was om
de Duitse deelname aan een gemeenschappelijk Eureka-project te stimuleren dat gericht was op de
ontwikkeling van EUV-lithografietechnologieën in Europa, en dat een tegenwicht zou kunnen vormen
voor activiteiten in de Verenigde Staten en het Verre Oosten en de positie van de Europese halfgeleiderin-
dustrie zou kunnen versterken via de ontwikkeling van knowhow en intellectuele eigendom.

Het steunproject heeft betrekking op industrieel onderzoek en op preconcurrentiële ontwikkeling.
Rekening houdend met een wetenschappelijk advies inzake dit project heeft de Commissie alle
werkpakketten van het project geëvalueerd. Benadrukt wordt dat geen van de producten of procédés die
gedurende het project worden ontwikkeld, zullen kunnen worden gebruikt of omgezet in een
commerciële of industriële toepassing. Aangezien aan alle voorwaarden van de kaderregeling voor O&O
was voldaan, kon de Commissie de aanmelding als zijnde verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
verklaren.

b) Onderzoek op het gebied van de gezondheid — Programma „Onderzoek voor de mensen” (227)

Het programma „Onderzoek op het gebied van de gezondheid — Onderzoek voor de mensen” —
ondersteunt onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op het op een efficiëntere wijze
bevorderen van de gezondheid en behandelen van ziekten. De bedoeling ervan is om intensiever gebruik
te maken van de mogelijkheden die zijn blootgelegd door recent onderzoek op het gebied van biologische
geneeskunde, en met name de moleculaire geneeskunde. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het gebruik
van kennis inzake de structuur en het functioneren van het menselijk genoom. Onderzoek en
ontwikkeling moeten ook worden gebruikt als een manier om een effectievere samenwerking tussen de
verschillende instanties binnen het Duitse gezondheidsonderzoek te stimuleren. Er zullen structuren en
mechanismen worden opgezet om de verschillende spelers aan te zetten tot samenwerking. Het
programma heeft mede ten doel manieren te ontwikkelen om blijvende verbeteringen aan te brengen in
de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast zal het programma
onderzoek ondersteunen dat oplossingen biedt voor de uitdagingen op het gebied van de volksge-
zondheid waar we vandaag de dag voor staan.

Op 25 april heeft de Commissie goedkeuring verleend aan het programma, dat is ontworpen om de
nationale onderzoekscapaciteit op strategisch belangrijke gebieden van de gezondheidszorg te helpen
ontwikkelen en te ondersteunen, waarmee zij Duitsland in staat stelde een aanzienlijke bijdrage te leveren
aan de doelstellingen van het vijfde EU-kaderprogramma op het gebied van gezondheid (kwaliteit van
het bestaan en beheer van de biologische hulpbronnen) en zij tegelijkertijd de potentiële doeltreffendheid
van de communautaire steun verbeterde.

Afhankelijk van de begunstigde maakt de Commissie onderscheid tussen situaties waarin geen sprake is
van steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag en situaties waarin de steun onderzocht moet
worden om die verenigbaar te kunnen verklaren met de gemeenschappelijke markt. Ongeveer 80 % van
de steun is bestemd voor onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door publieke instellingen voor
hoger onderwijs of onderzoek zonder winstoogmerk. De projectresultaten worden gepubliceerd en op

¥227∂ Zaak N 694/2000 (PB C 185 van 30.6.2001).
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een niet-discriminerende basis ter beschikking gesteld van het bedrijfsleven in de EU. In het geval van
dergelijke activiteiten is er dan ook geen sprake van staatssteun. Ongeveer 10 % van de steun gaat naar
projecten die namens of in samenwerking met het bedrijfsleven worden uitgevoerd door publieke
instellingen voor hoger onderwijs of onderzoek zonder winstoogmerk. Waar werk is verricht in
commissie, worden de publieke instellingen zonder winstoogmerk door de industriële bedrijven tegen de
marktprijs betaald voor hun diensten. Waar de samenwerking andere vormen aanneemt, zal het bedrijf
ofwel de volledige kosten van het project dragen, of zijn partner tegen de marktprijs betalen voor enige
intellectuele-eigendomsrechten die het bedrijf bezit als gevolg van het onderzoeksproject. Resultaten die
geen aanleiding geven tot intellectuele-eigendomsrechten worden in grote kring verspreid onder
belanghebbende derde partijen. Deze voorwaarden voldoen aan de criteria van punt 2.4, lid 3, van de
O&O-kaderregeling. De Commissie aanvaardt dan ook dat er geen sprake is van staatssteun. Nog geen
1 % van de steun gaat naar het bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek om bedrijven opdracht te
geven tot O&O of om de O&O-resultaten van hen te kopen. Contracten zullen in het algemeen worden
aanbesteed via openbareaanbestedingsprocedures, of, in omstandigheden zoals die worden uiteengezet in
artikel 11 van Richtlijn van de Raad 92/50/EEG, via een niet-openbareaanbestedingsprocedure. Naleving
van de aanbestedingsregels garandeert dat de contracten overeenkomstig de marktvoorwaarden worden
aanbesteed. De Commissie neemt dan ook het standpunt in dat er geen sprake is van staatssteun in de zin
van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, overeenkomstig punt 2.5 van de O&O-kaderregeling.

Ongeveer 10 % van de steun wordt toegekend aan instanties met een commercieel oogmerk, waarbij geen
instellingen zonder winstoogmerk zijn betrokken. Met het oog op deze situatie heeft de Commissie de
staatssteunregels nader bekeken en verklaard dat het project in overeenstemming is met de O&O-
kaderregeling en dus ook verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

Voor O&O-projecten op het gebied van elementair onderzoek, kan het steunpercentage 100 % van de in
aanmerking komende kosten bedragen; voor O&O-projecten op het gebied van industrieel onderzoek kan
dat percentage oplopen tot 50 %, en voor preconcurrentiële ontwikkeling tot 25 %. Voor technischehaal-
baarheidsonderzoeken die een voorbereiding vormen op industrieel onderzoek of preconcurrentiële
ontwikkeling, kan de steun oplopen tot respectievelijk 75 % of 50 % van de in aanmerking komende
projectgebonden kosten.

Bovenop deze steunintensiteiten kunnen de volgende toeslagen worden toegekend: 10 % als de
steunontvanger een KMO is; 10 % als het onderzoeksproject betrekking heeft op een gebied dat valt
onder artikel 87, lid 3, onder a; 5 % als het gaat om een regionaal steungebied in de zin van artikel 87,
lid  3, onder c; 10 % als het onderzoeksproject betrekking heeft op effectieve grensoverschrijdende
samenwerking tussen ten minste twee onafhankelijke partners in twee lidstaten; 10 % als het
onderzoeksproject betrekking heeft op een effectieve samenwerking tussen bedrijven en publieke
instellingen voor hoger onderwijs of onderzoek; 10 % als de resultaten van het onderzoek over een groot
gebied verspreid en gepubliceerd gaan worden, als octrooilicenties worden verleend, of als andere
passende stappen worden ondernomen onder voorwaarden die gelijk zijn aan die voor de verspreiding
van de resultaten van communautair onderzoek en technische ontwikkeling.

Aangenomen wordt dat deze regeling een stimulerend effect heeft op KMO’s. Voor grote ondernemingen
zullen de Duitse overheden het stimulerende effect per geval beoordelen en hun evaluatie toelichten in
het jaarverslag aan de Commissie.
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Nederland

a) Extatic Lithografie (228)

Op 30 oktober heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een subsidie van de
Nederlandse centrale overheid aan het bedrijf ASML voor een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikke-
lingsproject op het gebied van lithografietechnologie. Het doel van de steun is het stimuleren van
onderzoek inzake systeemaspecten en optische basissystemen voor het gebruik van extreem ultraviolet
licht voor lithografietoepassingen. De Commissie beoordeelde het project als een project dat valt in de
categorieën industrieel onderzoek of preconcurrentiële ontwikkeling. De steunintensiteit van 16,7 % ligt
ver onder de geoorloofde steunintensiteiten die zijn aangegeven in de O&O-kaderregeling. De
Commissie acht het onwaarschijnlijk dat het voorgestelde onderzoeksprogramma zonder de financiële
steun van de staat even snel en in dezelfde ambitieuze opzet kan worden uitgevoerd. De Commissie is
dan ook van mening dat de steun een stimulerend effect heeft.

b) Fluor Lithografie (229)

Op 30 oktober heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen een subsidie van de
Nederlandse centrale overheid aan het bedrijf ASML voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject op
het gebied van lithografietechnologie. Dit zogenoemde Fluor-project heeft ten doel een totaaloplossing te
zoeken voor de toepassing van 157nm-lithografie. Dit behelst de ontwikkeling van een fotolithografische
tool, reticles, resist en een proces. De 157nm-lithografie wordt beschouwd als een belangrijke
intermediaire technologie tussen de huidige 193nm-technologie, die binnen vier tot zes jaar verouderd
zal zijn, en de toekomstige EUV-technologieën, die na 2010 hun intrede zullen doen. ASML zal in dit
project samenwerken met verscheidene partners en onderaannemers, zoals Air Liquide (Frankrijk), Imec
(België) en Infineon Technologies (Duitsland).

Het project wordt gefinancierd via het Nederlandse Medea+-programma. Medea+ is een door de
industrie geïnitieerd pan-Europees programma voor geavanceerde O&O in samenwerkingsverband op
het gebied van micro-elektronica. Het is opgezet en onder de noemer van Eureka gebracht. Het
Nederlandse Medea+-programma werd bij brief van 13 februari 2001 (SG(2001) D/286189) door de
Commissie goedgekeurd. Daar de totale kosten van het Fluor-project boven de 40 miljoen euro liggen en
de steun meer dan 10 miljoen euro bedraagt, wordt voor dit project een afzonderlijke aanmelding
gedaan (230). Het Fluor-project kreeg het Medea+-label op 1 januari 2001.

De Commissie oordeelde dat het project in de categorie preconcurrentiële ontwikkeling valt en dat de
steunintensiteit van 39,5 % in overeenstemming is met de O&O-kaderregeling. De Commissie acht het
onwaarschijnlijk dat het voorgestelde onderzoeksprogramma zonder steun even snel en in dezelfde
ambitieuze opzet kan worden uitgevoerd. De steun heeft dan ook een stimulerend effect.

¥228∂ Zaak N 430/2001 (nog niet gepubliceerd).
¥229∂ Zaak N 433/2001 (nog niet gepubliceerd).
¥230∂ Volgens het besluit van de Commissie inzake Medea+ in een brief gedateerd 13 februari 2001 (SG(2001) D/286189,

N 827/2000) zijn de Nederlandse autoriteiten verplicht alle projecten van meer dan  40 miljoen euro met een bijbehorende
steun van meer dan 10 miljoen euro afzonderlijk aan te melden. Zie ook de brief van de Commissie aan de lidstaten
SG(97) D/3466 van 2 mei 1997.



320  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

3.3. Steun voor redding en herstructurering

Portugal

Steun aan ondernemingen in moeilijkheden (231)

Hoewel de Portugese autoriteiten de dienstige maatregelen krachtens de nieuwe communautaire
richtsnoeren inzake steun voor de redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden
aanvaardden, voerden ze niet vóór de vereiste einddatum (30 juni 2000) de noodzakelijke wijzigingen in
de bestaande regeling door. In plaats daarvan meldden ze op 30 juli 2001 een nieuwe regeling aan die op
de voorgaande regeling is gebaseerd. Op 20 december besloot de Commissie geen bezwaar te maken,
aangezien deze regeling verenigbaar was met de bovengenoemde richtsnoeren. De regeling houdt de
toekenning in van herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden, via een overheidsparti-
cipatie in het kapitaal van de ondernemingen die bedrijven in moeilijkheden overnemen, en heeft een
totaal budget van 117 miljoen euro.

3.4. Werkgelegenheid en opleiding

België

Steun voor werkgelegenheid en KMO’s door middel van startcheques (232)

De Commissie heeft op 6 juni besloten geen bezwaar te maken tegen een steunregeling die ten doel had
de vestiging van zelfstandigen en de oprichting van kleine handelszaken in de Franstalige Waalse regio te
stimuleren. De steun wordt toegekend in de vorm van „startcheques” die individuele of collectieve
opleidingsactiviteiten financieren die bedoeld zijn om de begunstigde in staat te stellen om zijn onderne-
mingsplan op te stellen en/of om dit plan uit te voeren in de zes maanden na de start van de onderneming.
Bij deze steun gaat het om kleine bedragen (gemiddeld om zo’n 5 000 euro per begunstigde en een totaal
inbaar bedrag per periode van twee jaar van maximaal 18 000 euro) die voor het grootste deel, zo niet
geheel, worden uitgekeerd voordat er ook maar sprake is van enige beroepsactiviteit en/of van de opzet
van enige handelsstructuur. Het steunelement van de regeling is dan ook uitermate beperkt en ligt in de
lijn van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten in 2001. De Commissie is dan
ook van oordeel dat deze maatregel in overeenstemming is met de voorschriften van de versnelde
procedure voor steunregelingen voor KMO’s, evenals met de daarop betrekking hebbende overheids-
maatregelen.

Spanje

Opleidingssteun — Catalonië (233)

De Commissie heeft op 31 januari besloten geen bezwaar te maken tegen een steunprogramma voor
beroepsopleiding in Catalonië (Spanje). Dit programma voorzag in subsidies voor activiteiten op het
gebied van beroepsopleiding gedurende de periode 1997-1999. Hoewel het programma in
december 1997 is aangemeld bij de Commissie, is gebleken dat de regionale overheden reeds vanaf
begin 1997 waren begonnen met het verlenen van de overeenkomstige steun en daarmee zijn doorgegaan
tot eind 1999.

¥231∂ Zaak N 537/2001 (nog niet gepubliceerd).
¥232∂ Zaak N 87/2001 (PB C 268 van 22.9.2001).
¥233∂ Zaak NN 66/1999 (PB C 117 van 21.4.2001).
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Het totale steunbedrag bedroeg ongeveer 9 326 miljoen ESP (ongeveer 56 miljoen euro). Het grootste
deel van de steun was bestemd voor publieke en particuliere entiteiten als gemeenten, vakbonds- en
beroepsorganisaties enz., en slechts ongeveer 5 % van de steun ging naar ondernemingen ten behoeve
van de opleiding van hun werknemers. De steunintensiteit voor de ondernemingen varieert van 25 % tot
75 %, al naar gelang het soort opleiding (algemeen of specifiek), de grootte van de onderneming, en of de
onderneming al dan niet gevestigd is in een steungebied.

De Commissie was van oordeel dat de subsidies voor deze publieke en particuliere entiteiten zonder
winstoogmerk geen staatssteun vormden in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag, en dat alleen het
voor de ondernemingen bestemde deel van de regeling onder dit artikel viel. Wat dit laatstgenoemde deel
aangaat, was de Commissie van mening dat de communautaire kaderregeling inzake opleidingssteun, die
sinds november 1998 van kracht is, hierop niet van toepassing was en dat de regeling, rekening houdend
met het feit dat er vóór die datum geen kaderregeling was, moest worden geanalyseerd op grond van de
praktijk die de Commissie destijds hanteerde. Deze praktijk leidt tot het oordeel dat alle verleende steun
verenigbaar was.

4. Teruggevorderde steun

Duitsland

Op 28 maart 2001 sloot de Europese Commissie het onderzoek naar een van de grootste en moeilijkste
staatssteunzaken in het oosten van Duitsland, zaak C 41/99, af. In maart 1996 had de Commissie
ingestemd met steun aan de Lintra-holding en acht dochterondernemingen. Een plan om het concern te
privatiseren liep vervolgens uit op een mislukking. De Commissie kwam nu tot de conclusie dat een
steunbedrag van 623 miljoen DEM niettemin was toegekend overeenkomstig het herstructureringsplan
voor het concern en in lijn met de goedkeuringsbeschikking. Een bedrag van 35 miljoen DEM werd
evenwel verkeerd gebruikt en moet van de ontvangers, de Lintra-holding en haar dochterondernemingen,
worden teruggevorderd. De staatssteun aan diverse dochterondernemingen van Lintra wordt in
afzonderlijke procedures bekeken.

Op 30 oktober 2001 heeft de Europese Commissie na een grondig onderzoek dat in juni 2000 werd
gestart, in zaak C 62/00 een negatieve eindbeschikking gegeven ten aanzien van steun voor de Duitse
porseleinfabrikant Graf von Henneberg GmbH in Thüringen. De Commissie gelastte de terugvordering
van ongeveer 71,3 miljoen euro (139,4 miljoen DEM), die als onverenigbare en onrechtmatige steun
werd aangemerkt. Dienovereenkomstig bepaalde de Commissie dat het huidige Graf von Henneberg
samen met zijn voorganger verantwoordelijk is voor de terugvordering van alle onverenigbare steun.
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B — Nieuwe wet- en regelgevende teksten en bekendmakingen 
die door de Commissie zijn vastgesteld of ingediend

C — Lijst van de steunmaatregelen van de staten in andere sectoren 
dan de landbouw, de visserij en de steenkoolindustrie

1. Steunmaatregelen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt 
heeft verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het 
EG-Verdrag of artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS te hebben ingeleid

Oostenrijk

1. Mededeling van de Commissie aan de lidstaten tot wijziging 
van de mededeling ingevolge artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag 
inzake de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag op 
kortlopende exportkredietverzekering (voor de EER relevante tekst) PB C 217, 2.8.2001, blz. 2-3

2. Mededeling van de Commissie — Communautaire kaderregeling 
inzake staatssteun ten behoeve van het milieu PB C 37, 3.2.2001, blz. 3-15

3. Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
nr. 152/01/COL van 23 mei 2001 tot herziening van de richtsnoeren 
voor de toepassing van de EER-regels inzake milieusteun en 
houdende achtentwintigste wijziging van de formele en materiële 
regels op het gebied van de overheidssteun PB L 237, 6.9.2001, blz. 16-31

4. Mededeling van de Commissie aan de lidstaten — Multisectorale 
kaderregeling betreffende regionale steun voor grote 
investeringsprojecten PB C 368, 22.12.2001, blz. 10

5. Mededeling van de Commissie — Staatssteun en risicokapitaal PB C 235, 21.8.2001, blz. 3-11

6. Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reclame voor 
in bijlage I van het Verdrag vermelde producten en voor bepaalde 
niet in bijlage I vermelde producten PB C 252, 12.9.2001, blz. 5-14

7. Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing 
van de regels inzake staatssteun op openbare omroepen
In deze mededeling worden de beginselen uiteengezet die de 
Commissie heeft gevolgd bij de toepassing van artikel 87 en van 
artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op overheidsfinanciering voor 
openbare omroepen. Dit zal het beleid van de Commissie op dit 
gebied zo doorzichtig mogelijk maken. PB C 320, 15.11.2001, blz. 5-11

8. Mededeling van de Commissie over de methodologie voor het 
analyseren van nationale steunmaatregelen in verband met 
gestrande kosten

Goedgekeurd door de Commissie 
op 26.7.2001

9. Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de 
staten in de visserij- en aquacultuursector PB C 19, 20.1.2001, blz. 7-15

N 235/1999 31.1.2001 Verhogingen belastingtarieven in relatie tot de 
spoelwatervrijstelling, de vrijstelling ontinktingsresidu en de 
vrijstelling inzake afvalverbrandingsinstallaties

PB C 318 van 13.11.2001

N 589/2000 13.2.2001 Overheidssteun voor herstel van de schade voor de 
onderneming Vereinigte Chemische Fabriken (VCF)

PB C 330 van 24.11.2001

N 811/2000 27.4.2001 O&O-regeling, Karinthië PB C 199 van 14.7.2001

N 43/2001 11.6.2001 Toerisme 2001 PB C 234 van 18.8.2001

N 645/2000 20.6.2001 Subsidies voor biomassa (Vorarlberg) PB C 234 van 18.8.2001
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België

Denemarken

N 257/2001 20.6.2001 Milieusteun voor Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG — EGKS-
staal

PB C 226 van 11.8.2001

N 77/2000 3.7.2001 Milieusteun voor Voest Alpine Stahl Donawitz GmbH PB C 318 van 13.11.2001

N 811/1999 9.7.2001 Garantieregelingen — Karinthië PB C 268 van 22.9.2001

N 221/2000 18.7.2001 Milieusteun voor Glanzstoff — Deponie Nord

N 212/2001 13.9.2001 Programma voor toptoerisme

N 258/2001 2.10.2001 Milieusteun voor Voest-Alpine Stahl LinzGmbH PB C 333 van 28.11.2001

N 530/2001 6.11.2001 Oostenrijkse richtsnoeren voor milieusteun 2001 PB C 358 van 15.12.2001

N 688b/2000 7.11.2001 Wijziging van de WiBAG-richtsnoeren voor de toekenning van 
niet-terugvorderbare premies — Onderzoek en ontwikkeling

PB C 38 van 12.2.2002

N 688e/2000 7.11.2001 Wijziging van de WiBAG-richtsnoeren voor de toekenning van 
niet-terugvorderbare premies — Verbetering van de 
economische structuur van kleine en middelgrote 
ondernemingen in Burgenland

PB C 38 van 12.2.2002

N 688c/2000 7.11.2001 Wijziging van de WiBAG-richtsnoeren voor de toekenning van 
niet-terugvorderbare premies — Milieu en ecologie

PB C 38 van 12.2.2002

N 688f/2000 7.11.2001 Wijziging van de WiBAG-richtsnoeren voor de toekenning van 
niet-terugvorderbare premies — Infrastructuur

PB C 38 van 12.2.2002

N 688a/2000 7.11.2001 Wijziging van de WiBAG-richtsnoeren voor de toekenning van 
niet-terugvorderbare premies — Bevordering van de 
economische ontwikkeling

PB C 38 van 12.2.2002

N 688d/2000 7.11.2001 Wijziging van de WiBAG-richtsnoeren voor de toekenning van 
niet-terugvorderbare premies — Internationalisering

PB C 38 van 12.2.2002

N 298/2000 28.3.2001 Financieringsbesluit onderzoek en ontwikkeling PB C 199 van 14.7.2001

N 87/2001 6.6.2001 Voorontwerp van decreet betreffende de schepping van 
arbeidsplaatsen voor zelfstandigen door middel van 
startcheques

PB C 268 van 22.9.2001

NN 92/2000 6.6.2001 Steunregeling voor gezamenlijke opleidingsactiviteiten PB C 226 van 11.8.2001

N 779/2000 20.6.2001 Milieusteun voor Sidmar, EGKS-staal PB C 234 van 18.8.2001

N 37/2001 17.7.2001 Regeling voor de bevordering en financiering van 
wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie

PB C 318 van 13.11.2001

N 360/2001 18.7.2001 O&O-steun aan Sidmar NV, EGKS-staal

N 550/2000 25.7.2001 Groene Stroom Certificaten PB C 330 van 24.11.2001

N 531/2001 28.9.2001 Retech: verlenging van de maatregel inzake onderzoekssteun 
voor de regio „Maas-Vesder” (België), regio van doelstelling 2

N 469/2001 6.11.2001 Voorontwerp van decreet betreffende steunmaatregelen ter 
vergemakkelijking van de indienstneming van werkloze 
werkzoekenden door plaatselijke, gewestelijke en 
gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers van de 
niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële 
sector

N 544/2001 20.12.2001 Ford Genk — Opleidingssteun

N 521/2001 21.12.2001 Uitbreiding van de steunregeling ten behoeve van investeringen PB C 32 van 5.2.2002

N 736/2000 29.1.2001 Het Groeifonds PB C 117 van 21.4.2001

N 121/2000 28.3.2001 Fonds voor de bontsector PB C 185 van 30.6.2001

N 149/2001 18.4.2001 Differentiële accijnzen op olieproducten PB C 263 van 19.9.2001

N 822/2000 2.5.2001 Centrumcontracten voor toeristen PB C 199 van 14.7.2001

N 802/2000 8.5.2001 Micro-elektronicacentrum (MIC) PB C 199 van 14.7.2001

N 840a/2000 6.6.2001 Maatregelen ten behoeve van grootverbruikers van energie PB C 358 van 15.12.2001

N 278/2001 20.6.2001 Hervorming in de elektriciteitssector — Nieuwe 
elektriciteitscentrales waarin gebruikgemaakt wordt van 
duurzame energie

PB C 263 van 19.9.2001

N 486/2001 13.11.2001 Film Venture Funds (Risicokapitaalfonds voor filmproductie) 
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Finland

Frankrijk

Duitsland

N 104/2001 1.6.2001 Aanpassing wet regionale transportsubsidies PB C 199 van 14.7.2001

N 643/2000 11.6.2001 Versnelde belastingafschrijving in bepaalde regio’s 2001-2003 PB C 263 van 19.9.2001

N 465/2000 3.7.2001 Leningen aan ondernemingen PB C 328 van 23.11.2001

NN 134/2001 13.11.2001 Opleidingssteun voor Åland-eilanden

N 777/2001 20.12.2001 Staatssteunprogramma voor de filmindustrie in Finland

N 324/2000 3.1.2001 La Réunion 2000-2006 — Energiebeheersing en toezicht op de 
ontwikkeling van duurzame energiebronnen

PB C 160 van 2.6.2001

N 311/2000 3.1.2001 La Réunion 2000-2006 — Industriële investeringsprojecten PB C 160 van 2.6.2001

N 325/2000 10.1.2001 La Réunion 2000-2006 — Milieuvriendelijk afvalbeheer PB C 160 van 2.6.2001

N 147a/2000 31.1.2001 Kaderwet voor overzeese gebieden – Frankrijk PB C 244 van 1.9.2001

N 320/2000 5.2.2001 La Réunion 2000-2006 — Uitbreiding van de kennis en 
bekwaamheden van ondernemingen

PB C 263 van 19.9.2001

N 326/2000 5.2.2001 La Réunion 2000-2006 — Economische ontsluiting PB C 263 van 19.9.2001

N 837/2000 13.2.2001 Regeling in het kader van het Medea+-programma PB C 117 van 21.4.2001

N 697/2000 27.2.2001 Steun voor de bouw van particuliere aanlegsteigers op Martinique PB C 160 van 2.6.2001

N 464/2000 12.3.2001 Frans-Guyana 2000-2006 — Steun voor vrachtvervoer PB C 160 van 2.6.2001

N 377/2000 15.3.2001 Martinique 2000-2006: platformen voor plaatselijke initiatieven PB C 160 van 2.6.2001

N 316a/2000 25.4.2001 La Réunion 2000-2006 — Kennisgeving van steunregelingen 
zoals bepaald in het enig programmeringsdocument

PB C 185 van 30.6.2001

N 449/2000 8.5.2001 Kaderregeling: garantiefonds PB C 199 van 14.7.2001

N 447/2000 23.5.2001 Kaderregeling: fonds voor renteloze leningen ter bevordering 
van de oprichting van ondernemingen

PB C 234 van 18.8.2001

N 66/2001 1.6.2001 La Réunion 2000-2006 — Fisac/FLACR PB C 199 van 14.7.2001

N 376/2000 14.6.2001 Martinique 2000-2006: regionaal garantiefonds PB C 330 van 24.11.2001

N 378/2000 28.6.2001 Martinique 2000-2006: rentesubsidie PB C 244 van 1.9.2001

N 298/2001 3.7.2001 Heffingsvrijstelling voor weesgeneesmiddelen

N 322/2000 17.7.2001 La Réunion 2000-2006 — Investeringssteun in de sector 
informatie- en communicatietechnologie

PB C 263 van 19.9.2001

N 321/2000 19.7.2001 La Réunion — 2000-2006 — Laboratoria en centra voor 
technologieoverdracht

PB C 333 van 28.11.2001

N 115/2001 24.7.2001 Luchtvaste bronnen PB C 318 van 13.11.2001

N 434/2001 25.7.2001 Steun voor Atmel Rousset SA

N 448/2000 25.7.2001 Kaderregeling: fonds voor kapitaalinvesteringen PB C 318 van 13.11.2001

N 323/2000 31.7.2001 Steun voor de productie van nieuwe goederen en diensten in de 
sector informatie- en communicatietechnologieën

PB C 244 van 1.9.2001

N 319/2001 11.10.2001 Guadeloupe 2000-2006 — Transportsteun PB C 358 van 15.12.2001

N 393a/2001 11.10.2001 Verlenging tijdelijke steunmaatregel voor ondernemingen die 
het slachtoffer zijn van slechte weersomstandigheden en 
olieramp — Bretagne en Picardië

PB C 342 van 5.12.2001

N 77b/2001 6.11.2001 Guadeloupe 2000-2006 — Premie voor het oprichten van een 
bedrijf 

PB C 24 van 26.1.2002

N 77a/2001 27.11.2001 Guadeloupe 2000-2006 — Arbeidsplaatspremie PB C 30 van 2.2.2002

N 672/2000 28.11.2001 Fiscale steunregeling ten behoeve van investeringen in de 
overzeese gebieden

PB C 30 van 2.2.2002

N 354/2001 20.12.2001 Fideme

N 133/2000 10.1.2001 Bevordering van opleidingsmaatregelen in het kader van het 
actieprogramma Werkgelegenheidsbeleid voor Bremen en 
Bremerhaven

PB C 117 van 21.4.2001

N 707/2000 17.1.2001 Innovatiefonds van de Innovations- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH Sachsen-Anhalt

PB C 149 van 19.5.2001
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N 420/2000 17.1.2001 Deelstaat Berlijn — 2000-2006 — Werkgelegenheidssteun voor 
ongeschoolde werknemers krachtens paragraaf 18 (4) BSHG

PB C 149 van 19.5.2001

N 405b/2000 17.1.2001 Programma voor de arbeidsmarkt van de deelstaat 
Mecklenburg-Voorpommeren

PB C 149 van 19.5.2001

N 405a/2000 17.1.2001 Programma voor de arbeidsmarkt van de deelstaat 
Mecklenburg-Voorpommeren

PB C 149 van 19.5.2001

N 405c/2000 17.1.2001 Programma voor de arbeidsmarkt van de deelstaat 
Mecklenburg-Voorpommeren

PB C 149 van 19.5.2001

N 642/2000 22.1.2001 Rentesubsidieprogramma ten behoeve van het midden- en 
kleinbedrijf (Saarland)

PB C 117 van 21.4.2001

N 370/2000 22.1.2001 Regionaal steunprogramma voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de industriële sector (toerisme inbegrepen) 
— Saarland

PB C 160 van 2.6.2001

N 796/2000 25.1.2001 Garantierichtsnoeren voor participatie in het aandelenkapitaal 
(Saksen-Anhalt)

PB C 179 van 25.6.2001

N 427/2000 29.1.2001 Deelstaat Berlijn — 2000-2006 — Werkgelegenheidssteun voor 
deelnemers aan het programma „Integratie door 
arbeidsparticipatie” en opleidingssteun

PB C 94 van 24.3.2001

N 421/2000 29.1.2001 Deelstaat Berlijn — 2000-2006 — Werkgelegenheids- en 
opleidingssteunprogramma voor werkloze uitkeringstrekkers

PB C 94 van 24.3.2001

N 718/2000 29.1.2001 Maatregelen voor de regio Bonn, rentevergoeding voor 
werkgelegenheidsscheppende investeringen in het midden- en 
kleinbedrijf

PB C 117 van 21.4.2001

N 634/2000 5.2.2001 Regionale werkgelegenheidsprogramma’s PB C 149 van 19.5.2001

N 523/2000 5.2.2001 Regeling van de deelstaat Brandenburg ter bevordering van 
duurzame werkgelegenheid voor alleenstaande ouders

PB C 149 van 19.5.2001

N 680/2000 27.2.2001 Steunprogramma inzake hernieuwbare energiebronnen 
(Sleeswijk-Holstein)

PB C 117 van 21.4.2001

N 551/2000 28.2.2001 BTU — Beteiligungskapital für kleine Technologie-
unternehmen

PB C 117 van 21.4.2001

N 671/1999 28.2.2001 Wijziging van de fiscale investeringspremie voor de nieuwe 
Duitse deelstaten en Berlijn — 1999 — Duitsland

PB C 166 van 9.6.2001

N 744/2000 7.3.2001 O&O-steun voor het midden- en kleinbedrijf in Saarland PB C 160 van 2.6.2001

N 476/2000 7.3.2001 Verlenging van het programma van de deelstaat Brandenburg 
ter bevordering van rationeel energiegebruik en de toepassing 
van duurzame energiebronnen

PB C 149 van 19.5.2001

N 653/2000 13.3.2001 Verkoop van vastgoed van de stad Rostock aan Sixt

N 521/2000 15.3.2001 Steun voor windturbines — Bremen PB C 160 van 2.6.2001

N 212/2000 15.3.2001 Steun voor opleiding op het gebied van veiligheid en 
gezondheid op de arbeidsplaats — deelstaat Brandenburg

PB C 149 van 19.5.2001

N 604/2000 20.3.2001 Subsidies voor O&O en technologieoverdracht (Sleeswijk-
Holstein)

PB C 160 van 2.6.2001

N 635/2000 21.3.2001 Steun voor toerisme in de steungebieden van Saarland PB C 149 van 19.5.2001

N 784/2000 28.3.2001 O&O-programma „Micro-elektronica” PB C 185 van 30.6.2001

N 701/2000 28.3.2001 Financiële maatregelen ten behoeve van de onderneming Fa. 
Wernal Aluminium Technik GmbH (Neumünster)

PB C 330 van 24.11.2001

N 124/2001 11.4.2001 O&O-programma „Hoogwaardige technologieën voor 
de 21e eeuw” — Beieren

PB C 185 van 30.6.2001

N 694/2000 25.4.2001 Onderzoek op het gebied van gezondheid — Onderzoek voor de 
mensen

PB C 185 van 30.6.2001

N 783/2000 8.5.2001 Wacker Chemie GmbH, Werk Nünchritz, Duitsland PB C 211 van 28.7.2001

N 793/2000 16.5.2001 Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, Nedersaksen PB C 226 van 11.8.2001

NN 94/2000 23.5.2001 Programma Futour 2000 PB C 219 van 4.8.2001

N 767/1999 30.5.2001 Steun voor het midden- en kleinbedrijf die Duitsland 
voornemens is te verlenen op basis van het 29e kaderplan voor 
de gemeenschappelijke taak „Verbetering van de regionale 
economische structuur” buiten de steungebieden in de zin van 
de afwijkingen in artikel 87, lid 3, onder a en c, van het EG-
Verdrag

PB C 38 van 12.2.2002

N 438a/2000 1.6.2001 Regionaal programma van de deelstaat Noordrijnland-
Westfalen

PB C 318 van 13.11.2001
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N 340b/2000 1.6.2001 Regeling ter bevordering van de werkgelegenheid voor 
kansarme werklozen

PB C 263 van 19.9.2001

N 819/2000 6.6.2001 O&O-programma „Biologie” PB C 263 van 19.9.2001

N 289/2001 14.6.2001 Programma inzake biotechnologie en gentechnologie PB C 268 van 22.9.2001

N 118/2001 20.6.2001 O&O-steun voor Stahlwerke Bremen GmbH, EGKS-staal PB C 244 van 1.9.2001

N 808/2000 20.6.2001 Overheidssteun voor Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG PB C 263 van 19.9.2001

N 303/2001 3.7.2001 Nieuwe microcomponenten voor nieuwe systemen PB C 268 van 22.9.2001

N 302/2001 3.7.2001 Geïntegreerde-chipssystemen PB C 268 van 22.9.2001

N 813/2000 3.7.2001 Overheidssteun in het kader van de multisectorale kaderregeling 
voor Kronoply

PB C 226 van 11.8.2001

N 271/2000 3.7.2001 Energiearm huis PB C 24 van 26.1.2002

N 427/1999 3.7.2001 Garantieprogramma Hessen PB C 268 van 22.9.2001

NN 100/1999 3.7.2001 Programma van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren 
overeenkomstig het beschermingsplan op het gebied van 
klimaatverandering

PB C 263 van 19.9.2001

N 422/2000 5.7.2001 Werkgelegenheidssteun voor deelnemers aan het programma 
„501/301”

PB C 234 van 18.8.2001

N 800/2000 17.7.2001 Programma van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren ten 
behoeve van duurzame energiebronnen 

PB C 330 van 24.11.2001

N 801/2000 18.7.2001 EUV-lithografie PB C 333 van 28.11.2001

N 184/2000 18.7.2001 Staatssteun voor Kartogroup Deutschland GmbH

NN 92/1999 18.7.2001 Steun voor het Zentrum Mikroelektronik Dresden AG PB C 328 van 23.11.2001

N 440/2001 25.7.2001 Steun voor de audiovisuele en filmproductie in de Duitse 
deelstaten — Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

N 135/2001 25.7.2001 Garanties in transitielanden PB C 318 van 13.11.2001

NN 53/2001 25.7.2001 Bankgesellschaft Berlin AG — Steun voor de redding

N 517/2000 25.7.2001 Steun voor Glunz AG PB C 333 van 28.11.2001

N 138/2001 31.7.2001 Garantieprogramma voor ondernemingen in moeilijkheden 
van Berlijn

PB C 263 van 19.9.2001

N 439/2001 19.9.2001 Steun voor de audiovisuele en filmproductie in de deelstaten 
(Beieren) 

N 387/2001 19.9.2001 Subsidies voor het verwerken van afvalolie

N 176/2001 19.9.2001 O&O-project „Integratie bustechnologie in scheepsbouw”, door 
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft & Co. KG

PB C 24 van 26.1.2002

NN 89/2000 19.9.2001 Regeling van de deelstaat Thüringen ter bevordering van 
projecten voor de tewerkstelling en bekwaming van werklozen, 
in het bijzonder langdurig werklozen, oudere werklozen en 
gehandicapten

PB C 342 van 5.12.2001

N 364/2001 2.10.2001 O&O-programma „Onderzoek ten behoeve van de bouw 
en duurzame stedelijke ontwikkeling”

N 612/2001 17.10.2001 Scheepsbouw — Ontwikkelingssteun voor Indonesië

N 251/2001 25.10.2001 Programma voor steun ten behoeve van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie bij KMO’s en instellingen voor 
extern industrieel onderzoek in de nieuwe Duitse deelstaten

PB C 342 van 5.12.2001

N 228/2001 25.10.2001 Toekomstfonds Berlijn PB C 358 van 15.12.2001

N 814/2000 6.11.2001 Programma van de deelstaat Mecklenburg- Voorpommeren voor 
bevordering van technologie en innovatie

N 605/2001 7.11.2001 Werkgelegenheidsregeling voor vaste arbeidscontracten — 
deelstaat Saksen

PB C 347 van 8.12.2001

N 727/2001 28.11.2001 Steun voor de filmproductie in de Duitse deelstaat Sleeswijk-
Holstein — „Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein 
e.V.”

N 701/2001 28.11.2001 Steun voor de film- en tv-productie in de Duitse deelstaten 
(Berlijn-Brandenburg)

N 693/2001 28.11.2001 Steun voor de film- en tv-productie (Hamburg)

NN 124/2000 28.11.2001 Steun voor Telux Spezialglas GmbH, Weisswasser (Telux)

N 618/2001 3.12.2001 Tewerkstelling van innovatieassistenten in kleine en 
middelgrote ondernemingen — Berlijn

PB C 30 van 2.2.2002
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Griekenland

Ierland

Italië

N 767/2001 11.12.2001 Nordmedia Fonds GmbH — Steun voor de audiovisuele en 
filmproductie (Nedersaksen en Bremen)

N 256/2001 11.12.2001 O&O-programma „Technologie en innovatie” PB C 32 van 5.2.2002

N 782/2001 20.12.2001 Steun voor de film- en tv-productie in de Duitse deelstaten 
(Baden-Württemberg) 

N 763/2001 20.12.2001 Steun voor de redding van Hermann Heye KG, Obernkirchen, 
Nedersaksen, Duitsland

N 288/2001 20.12.2001 Project voor ontwikkeling van een polymeer op basis van 
plantaardige grondstoffen

PB C 32 van 5.2.2002

N 435/2001 27.12.2001 Programma ten behoeve van technologisch georiënteerde 
bedrijven in Saksen-Anhalt 

PB C 32 van 5.2.2002

N 788/2000 28.3.2001 Steunregeling voor de scheepsbouw 1999-2000 PB C 172 van 16.6.2001

NN 90/2000 6.6.2001 Grieks aardgas (EPA) PB C 333 van 28.11.2001

N 7/2001 18.7.2001 Staatssteun ten gunste van Ae Ellinika Petrolea PB C 333 van 30.11.2001

NN 6/2001 25.7.2001 Investeringssteun voor AE Ellinika Solinourgeia PB C 268 van 22.9.2001

N 372/2001 25.10.2001 Werkgelegenheidsregeling 2000-2006 PB C 30 van 2.2.2002

N 323/2001 11.12.2001 Steun voor de investering in duurzame energie

N 545/2001 21.12.2001 Programma voor O&O-demonstratieprojecten (PEPER) PB C 38 van 12.2.2002

N 760/2000 21.12.2001 Programma ter bevordering van O&O in pas opgerichte 
ondernemingen (PAVE-NE)

N 776/2001 28.12.2001 Internationale samenwerking op het gebied van industrieel 
onderzoek en preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteiten

PB C 32 van 5.2.2002

N 770/2000 17.4.2001 Subsidieregeling zeetoerisme PB C 172 van 16.6.2001

N 209/2001 3.7.2001 Garanties op leningen van de Housing Finance Agency 

N 551/2001 12.10.2001 Ierland: subsidieregeling zeetoerisme: bijkomende middelen PB C 358 van 15.12.2001

N 6a/2001 30.10.2001 Aan de Electricity Supply Board opgelegde 
overheidsverplichtingen betreffende de opwekking van 
elektriciteit uit turf

N 710/2000 7.11.2001 Regionale steunregelingen in de toerismesector PB C 32 van 5.2.2002

N 284a/2000 17.1.2001 Werkgelegenheidssteun voor de regio Sicilië: herfinanciering 
van de regionale Wet nr. 27/1991, artikel 9

PB C 149 van 19.5.2001

N 816/1999 17.1.2001 Steunregeling voor de verbetering van de 
dienstverleningsnetwerken in de industriegebieden van Sardinië

PB C 149 van 19.5.2001

N 710/1999 17.1.2001 Positieve acties ten behoeve van vrouwelijke ondernemers PB C 117 van 21.4.2001

N 284b/2000 5.2.2001 Herfinanciering, bij de regionale Begrotingswet nr. 8/2000 van 
de steunregeling voor toerisme waarin artikel 16 van de 
regionale Wet nr. 27/1996 voorziet

PB C 149 van 19.5.2001

N 646a/2000 13.3.2001 Maatregelen ter bevordering van investeringen in de minder 
ontwikkelde regio’s van Italië

PB C 149 van 19.5.2001

NN 13/2000 28.3.2001 Automatische steunmaatregelen voor de minder ontwikkelde 
gebieden in Italië

PB C 149 van 19.5.2001

N 799/2000 11.4.2001 Piemonte — „Opleiding ten behoeve van werklozen” PB C 199 van 14.7.2001

N 32/2000 11.4.2001 Steun ten behoeve van STMicroelectronics voor de 
ontwikkeling van niet-vluchtige flash geheugens

PB C 199 van 14.7.2001

N 250/2001 11.6.2001 Regio Sardinië: steunmaatregelen ten behoeve van het 
hotelbedrijf

PB C 263 van 19.9.2001

N 668/2000 17.7.2001 Bolzano — Amendementen op Wet nr. 15/1972 tot hervorming 
van het huisvestingsbeleid (stimulansen voor de aankoop 
van grond)

PB C 330 van 24.11.2001
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Luxemburg

Nederland

N 522/2000 31.7.2001 Steun ten behoeve van onderzoek en technologische 
ontwikkeling

PB C 263 van 19.9.2001

N 229/2001 7.8.2001 Steun voor Pompei Tech World SpA ten behoeve van het project 
voor een recreatiepark

PB C 330 van 24.11.2001

N 429/2001 17.10.2001 Steun voor de ondernemingen die zijn getroffen door de 
regenval in oktober 2000 (Valle d’Aosta)

N 308/2001 30.10.2001 Werkgelegenheidssteun voor gehandicapten
(Friuli-Venezia Giulia)

N 746a/2000 6.11.2001 Steun voor het MKB van Friula Lis SpA (Friuli-Venezia Giulia)

N 720/2000 7.11.2001 Ligurië — Steun ten behoeve van alternatieve energiebronnen 
en energiebesparende maatregelen door investeringsprojecten

PB C 30 van 2.2.2002

N 569/2001 13.11.2001 Regio Sardinië — Maatregelen ten behoeve van jonge 
ondernemers (exploitatiesteun) 

PB C 30 van 2.2.2002

NN 77a/2001 13.11.2001 Regio Sardinië — Dringende maatregelen ten gunste van de 
werkgelegenheid (regionale Wet nr. 28/1984)

PB C 30 van 2.2.2002

N 400/2000 28.11.2001 Overheidssteun voor Biomasse Italia SpA PB C 38 van 12.2.2002

N 510/2001 20.12.2001 Investeringssteun voor Tecnologie Diesel Italia SpA

N 842/2000 17.10.2001 Ecologische stimuleringspremie voor uit wind-, waterkracht-, 
zonne- en biomassa-energie opgewekte elektriciteit

N 244/2000 31.1.2001 Ontwikkelingshulp ten behoeve van Sri Lanka — Bouw van een 
baggermolen

PB C 149 van 19.5.2001

N 232/2000 31.1.2001 Ontwikkelingshulp ten behoeve van Bangladesh — Bouw van 
een sleepboot

PB C 149 van 19.5.2001

N 230/2000 31.1.2001 Ontwikkelingshulp ten behoeve van Syrië — Bouw van twee 
sleepboten

PB C 149 van 19.5.2001

N 827/2000 13.2.2001 Eureka-project Medea+ PB C 117 van 21.4.2001

N 833/2000 27.2.2001 Besluit betreffende subsidies voor technische 
ontwikkelingsprojecten

PB C 160 van 2.6.2001

N 101/2000 28.2.2001 Convenant Berendsen Textiel Service BV/Cofiton BV PB C 342 van 5.12.2001

N 91/2001 13.3.2001 Besluit tot wijziging van de steunregeling voor technologische 
samenwerkingsprojecten

PB C 160 van 2.6.2001

N 483/2000 28.3.2001 Staatssteun ten behoeve van verkoop Ingenieursbureau Zuid-
Holland (IBZH)

N 627/2000 11.4.2001 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving voor regionale 
steungebieden (2000-2006)

PB C 185 van 30.6.2001

N 131/2001 3.5.2001 „Subsidieregeling technologische samenwerkingsprojecten — 
Stimulus clusterregeling 2000-2005”

N 651/2000 3.7.2001 Subsidie voor avantium „Hoge snelheid experimenteer- en 
simulatietechnologie HSE & S”

PB C 328 van 23.11.2001

N 271/2001 10.7.2001 Investeringspremieregeling 2000 (Flevoland) PB C 263 van 19.9.2001

N 315/2001 18.7.2001 Steun in de vorm van ontwikkelingshulp aan Jemen PB C 333 van 28.11.2001

N 314/2001 18.7.2001 Steun in de vorm van ontwikkelingshulp aan Vietnam PB C 333 van 28.11.2001

N 220/2001 25.7.2001 O&O-steun aan Corus Technology BV, EGKS-staal PB C 318 van 13.11.2001

N 597/1998 25.7.2001 Compensatie voor de gestrande kosten 
in de elektriciteitssector

PB C 268 van 22.9.2001

N 533/2001 17.10.2001 O&O-steun voor Corus Technology BV, EGKS-staal PB C 347 van 8.12.2001

N 433/2001 30.10.2001 Fluor Lithografie

N 430/2001 30.10.2001 Extatic Lithografie

N 168a/2001 28.11.2001 Wijzigingen van belastingwetten 2001 
(energieheffing)

PB C 30 van 2.2.2002

N 651/2001 11.12.2001 Stimulering duurzame warmte
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Portugal

Spanje

N 719/2000 15.1.2001 Steunregeling voor kleine zakelijke initiatieven (SIPIE) PB C 149 van 19.5.2001

N 806/2000 29.1.2001 Maatregel 1.3 van het operationeel programma 
Informatiemaatschappij

PB C 149 van 19.5.2001

N 740/2000 29.1.2001 Verlenging van de toezichtsperiode voor Siderurgia Nacional

N 136/2001 11.4.2001 Steunregeling voor projecten op het gebied van commerciële 
planologie

PB C 149 van 19.5.2001

N 563/2000 25.4.2001 Steunregeling ten behoeve van de regionale ontwikkeling van 
de Azoren (SIDER) 

PB C 199 van 14.7.2001

N 223/2001 19.9.2001 Fiscale steunregeling voor de regio’s in het binnenland PB C 342 van 5.12.2001

N 613/2001 30.10.2001 Steun in de automobielsector voor Ford Electronica Visteon 
(Palmela-Setubal) 

N 197/2001 28.11.2001 Wijziging van de steunregeling voor de bevordering van 
regionale producten 

PB C 30 van 2.2.2002

N 537/2001 20.12.2001 Wijziging van de steunregeling voor de modernisering van 
ondernemingen (SIRME)

PB C 127 van 29.5.2002

N 666/2000 17.1.2001 Scheepsbouw — Ontwikkelingshulp voor Algerije 
(vier sleepboten)

PB C 149 van 19.5.2001

N 664/2000 17.1.2001 Scheepsbouw — Ontwikkelingshulp voor Algerije
(zeven sleepboten)

PB C 149 van 19.5.2001

N 791/2000 29.1.2001 Regionale investeringssteunregeling (Extremadura) PB C 149 van 19.5.2001

N 706/2000 29.1.2001 Elektrificatieplan — Valencia PB C 117 van 21.4.2001

N 507/2000 31.1.2001 Regionale steunregeling voor investeringen en hieruit 
voortvloeiende werkgelegenheid, met name in kleine en 
middelgrote ondernemingen (Andalusië)

PB C 263 van 19.9.2001

NN 66/1999 31.1.2001 Opleidingssteun — Catalonië PB C 117 van 21.4.2001

N 684/2000 5.2.2001 Steun voor innovatie op het gebied van bedrijfsbeheer — 
La Rioja

PB C 117 van 21.4.2001

N 624/2000 5.2.2001 Steun voor duurzame werkgelegenheid — La Rioja PB C 117 van 21.4.2001

N 544/2000 6.2.2001 Garantieregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen 
(Aragón)

PB C 117 van 21.4.2001

N 412b/2000 27.2.2001 Regionale investeringssteunregeling op het gebied van het 
plattelandstoerisme en het ambacht

PB C 38 van 12.2.2002

N 75/2001 15.3.2001 Regionale steunregeling ter bevordering van investeringen in 
activiteiten die niet vallen onder bijlage I EG (Baskenland)

PB C 160 van 2.6.2001

N 757/2000 28.3.2001 Scheepsbouw — Wijziging van de steunregeling PB C 172 van 16.6.2001

N 625/2000 28.3.2001 Steunmaatregelen ten behoeve van de sociale economie — 
La Rioja

PB C 185 van 30.6.2001

N 750/2000 11.4.2001 Plan voor de consolidering en de verbetering van het 
concurrentievermogen van het midden- en kleinbedrijf

PB C 185 van 30.6.2001

N 127/2001 11.4.2001 Regionale steunregeling voor de herstructurering van kleine en 
middelgrote ondernemingen (Baskenland)

PB C 318 van 13.11.2001

N 101/2001 2.5.2001 Werkgelegenheidssteunregeling (Comunidad Valenciana) PB C 211 van 28.7.2001

N 847/2000 2.5.2001 Steun voor opleiding en bevordering van de werkgelegenheid 
— La Rioja

PB C 199 van 14.7.2001

N 683/2000 14.5.2001 Investeringssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen 
uit de industrie en de dienstsector — La Rioja

PB C 318 van 13.11.2001

N 182/2001 18.5.2001 Regionale investeringssteunregeling voor de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende economische activiteit in 
bepaalde steungebieden (Spanje)

PB C 199 van 14.7.2001

N 685/2000 18.5.2001 Steun voor de financiering van investeringen in de hervorming 
van de commerciële structuren en diensten van het midden- en 
kleinbedrijf — La Rioja

PB C 234 van 18.8.2001

N 187/2001 6.6.2001 Regionale steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling 
(Andalusië)

PB C 318 van 13.11.2001

NN 78/2000 6.6.2001 Milieusteun ten behoeve van verscheidene EGKS-
ondernemingen, verleend door de Baskische regering

PB C 211 van 28.7.2001
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Zweden

Verenigd Koninkrijk

N 626/2000 14.6.2001 Steun voor de tewerkstelling van mindervaliden — La Rioja PB C 263 van 19.9.2001

NN 14/2001 20.6.2001 „Terra Mítica”-park PB C 300 van 26.10.2001

N 498/2000 20.6.2001 Regionale steunregeling inzake investeringen, onderzoek, 
redding en herstructurering, opleiding, niet aan de investering 
verbonden werkgelegenheid en kleine en middelgrote 
ondernemingen (IGAPE) — Galicië

PB C 30 van 2.2.2002

N 588/2000 25.6.2001 Programma voor kwaliteitsbevordering (La Rioja) PB C 263 van 19.9.2001

N 792/2000 3.7.2001 Regionale investeringssteunregeling (Extremadura) PB C 263 van 19.9.2001

N 686/2000 17.7.2001 Plan voor de bevordering van het midden- en kleinbedrijf 
— La Rioja

PB C 318 van 13.11.2001

N 723/2000 19.7.2001 Regionale steun ter bevordering van 
kwaliteitscontrolesystemen, design, innovatie en 
concurrentievermogen

PB C 318 van 13.11.2001

N 448/2001 2.8.2001 Wijziging van de regionale investeringssteunregeling 
N 75/2000 (Asturië)

PB C 263 van 19.9.2001

N 834/2000 6.9.2001 Steunregeling ter bevordering van de werkgelegenheid in de 
ondernemingen van de sociale economie in de regio 
Extremadura

PB C 333 van 28.11.2001

N 795/2000 6.9.2001 Steunregeling voor werkgelegenheid in de regio Extremadura PB C 328 van 23.11.2001

N 32/2001 14.9.2001 Regionale steunregeling voor de bevordering en ontwikkeling 
van plattelandsgebieden (Erein-programma)

PB C 333 van 28.11.2001

N 295/2001 19.9.2001 Steun voor Ge Plastics SL

N 836/2000 2.10.2001 Regionale werkgelegenheidssteun ten behoeve van de sociale 
economie

PB C 30 van 2.2.2002

N 601/2001 17.10.2001 Aanpassing steunmaatregel N 676/2000 — Plan voor gasaanleg 
in kleine en middelgrote steden — Valencia

N 460/2001 20.11.2001 Fotovoltaïsche zonne-energie

N 459/2001 20.11.2001 Steun ten behoeve van thermische zonne-energie

N 476/2001 27.11.2001 Steunregeling voor de alternatieve ontwikkeling van 
mijnbouwgebieden

PB C 30 van 2.2.2002

N 585/2001 28.11.2001 Steun voor de elektrificatie van het platteland — Murcia

N 347/2001 28.11.2001 Steun ten behoeve van contracten met een onbepaalde tijdsduur

N 630/2001 11.12.2001 Steun voor de kapitaalsverschaffing aan technologisch 
georiënteerde ondernemingen

PB C 32 van 5.2.2002

N 698/2001 20.12.2001 Steun voor audiovisuele productie (regio Extremadura)

N 749/2000 5.2.2001 Maatregelen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf PB C 117 van 21.4.2001

NN 130/2000 17.1.2001 Scheepsbouw — Steun bij gedeeltelijke sluiting voor Harland 
& Woolf

PB C 117 van 21.4.2001

N 747a/1999 28.2.2001 Bevordering van partnership op het gebied van regeneratie (1) 
— Steun voor speculatieve ontwikkelingen

PB C 160 van 2.6.2001

N 747b/1999 28.2.2001 Bevordering van partnership op het gebied van regeneratie (2) 
— Steun voor ontwikkelingen op maat

PB C 160 van 2.6.2001

N 197/2000 28.3.2001 Klimaatwijzigingsheffing — EGKS-staal PB C 191 van 7.7.2001

N 123/2000 28.3.2001 Klimaatwijzigingsheffing

N 731/2000 25.4.2001 Regional selective assistance (Groot-Brittannië) PB C 211 van 28.7.2001

N 606/2000 14.6.2001 HIE Bedrijfssteunregeling voor initiële investeringen en 
schepping van arbeidsplaatsen

PB C 226 van 11.8.2001

N 152/2001 18.7.2001 MG Rover, opleidingssteun PB C 333 van 28.11.2001

N 660a/2000 18.7.2001 Vrijstelling klimaatwijzigingsheffing voor aardgas in Noord-
Ierland (industrie en dienstensector)

PB C 263 van 19.9.2001

N 210/2001 24.7.2001 Investeringen van het groeifonds Viridian in middelgrote 
ondernemingen

PB C 263 van 19.9.2001

N 82/2001 25.7.2001 English Cities Fund PB C 263 van 19.9.2001
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2. Steungevallen waarin de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure 
in te leiden heeft vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin van artikel 87, 
lid 1, van het EG-Verdrag of artikel 1, lid 2, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS

Oostenrijk

België

Denemarken

Frankrijk

Duitsland

N 734/2000 31.7.2001 Regeling productieve investeringen van South Yorkshire PB C 263 van 19.9.2001

N 385/2001 6.9.2001 O&O-innovatieproject van Highlands & Islands Enterprises 
voor het MKB

N 527/2001 13.9.2001 Highlands & Islands Enterprise-project voor 
aanvangsinvesteringen en het scheppen van banen 

N 120/2001 30.10.2001 De projecten TRENT 600 en TRENT 900

N 497/2001 13.11.2001 Subsidies voor een regeling inzake het bewonen van een eigen 
huis

PB C 32 van 5.2.2002

N 416/2001 28.11.2001 Regeling voor de handel in emissierechten

N 504/2000 28.11.2001 Verplichting tot gebruik van duurzame energiebronnen en 
investeringssubsidies voor technologieën op het gebied van 
duurzame energiebronnen

PB C 30 van 2.2.2002

N 722/2000 20.12.2001 Fonds voor steenkolenondernemingen

N 718a/2001 28.12.2001 Buying time assistance (Noord-Ierland)

N 481/2001 28.12.2001 R&D Challenge Fund van Noord-Ierland PB C 38 van 12.2.2002

N 645/2000 20.6.2001 Subsidies voor biomassa (Vorarlberg)

N 34/1999 25.7.2001 Compensatie van gestrande kosten

N 232/2001 3.7.2001 Vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale 
zekerheid in geval van een 38-urige werkweek en bij collectieve 
arbeidsduurverkorting 

PB C 268 van 22.9.2001

N 415a/2001 28.11.2001 Ontwerp-besluit van de Waalse regering tot bevordering van 
groene elektriciteit — Aspect betreffende de zogenaamde 
„groene certificaten”

PB C 30 van 2.2.2002

N 126/2001 3.7.2001 Regionale groeizones PB C 328 van 23.11.2001

N 236/2001 25.7.2001 Taakroulatie PB C 268 van 22.9.2001

N 246/2001 19.9.2001 Subsidies voor ondernemingen met een arbeidsmilieucertificaat

N 118/2000 25.4.2001 Subsidies van de overheid voor professionele sportclubs PB C 333 van 28.11.2001

N 707/2000 17.1.2001 Innovatiefonds van de Innovations- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH Sachsen-Anhalt

PB C 149 van 19.5.2001

N 694/2000 25.4.2001 Onderzoek op het gebied van gezondheid — Onderzoek voor de 
mensen

PB C 185 van 30.6.2001

N 804/2000 20.6.2001 Verkoop van aandelen in GSG — deelstaat Berlijn

NN 137/2001 11.12.2001 Reserves voor het beheer van radioactieve afvalstoffen en 
ontmanteling van kerncentrales
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Italië

Nederland

Spanje

Verenigd Koninkrijk

3. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, 
lid 2, van het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

België

Finland

Frankrijk

N 730/2000 31.1.2001 Regio Valle d’Aosta: overname van NewCoGen SpA en 
NewCoDist SpA door Finaosta

PB C 117 van 21.4.2001

N 434/2000 31.1.2001 O&O-steun voor Cogne acciai speciali, EGKS-staal PB C 133 van 5.5.2001

N 674/2001 13.11.2001 Regeling inzake de regularisatie van de informele economie PB C 30 van 2.2.2002

N 484/2000 31.1.2001 Verwijderingssysteem voor kunststofgevelelementen PB C 358 van 15.12.2001

NN 87/2000 20.6.2001 Afvalverwijderingssysteem voor papier en karton

N 698/2000 2.10.2001 Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens

N 358/2001 13.11.2001 Stichting infrastructuur kwaliteitsborging bodembeheer

NN 30b/2000 28.11.2001 Nultarief voor „groene” elektriciteit PB C 30 van 2.2.2002

N 678/2001 28.11.2001 Nultarief voor „groene” elektriciteit (milieubescherming) PB C 30 van 2.2.2002

N 239/2001 11.12.2001 Vrijstelling van energiebelasting voor 
afvalverbrandingsinstallaties

PB C 32 van 5.2.2002

NN 49/1999 25.7.2001 Regeling voor de kosten van overgang naar vrije mededinging PB C 268 van 22.9.2001

N 797/2000 13.3.2001 Verhoogde fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen PB C 160 van 2.6.2001

N 546b/2000 13.3.2001 Partnerschapssteun voor regeneratie 5: gemeenschappelijke/
vrijwillige (wijk)vernieuwing

PB C 199 van 14.7.2001

N 546a/2000 28.3.2001 Gezamenlijke financiering van vernieuwing 4: steun voor 
stadsvernieuwing

PB C 263 van 19.9.2001

N 123/2000 28.3.2001 Klimaatwijzigingsheffing

N 140/2001 5.7.2001 O&O ten behoeve van hernieuwbare en duurzame 
energiebronnen

PB C 328 van 23.11.2001

NN 73/2000
(C 36/2001)

6.6.2001 Steun voor de Verlipack-groep PB C 313 van 8.11.2001

N 816/2000 18.7.2001 Innovatie door middel van samenwerking

NN 76/2001
(C 74/2001)

17.10.2001 Sociaal Fonds voor de diamantindustrie PB C 363 van 19.12.2001

NN 98/2000
(C 55/2001)

11.7.2001 Captive verzekeringen Åland-eilanden PB C 309 van 6.11.2001

NN 41/2000
(C 46/2001)

11.7.2001 Centrales de trésorerie (concernfinancieringsmaatschappijen)

NN 39/2000
(C 45/2001)

11.7.2001 Hoofdkantoren en logistieke centra

NN 23/2001
(C 79/2001)

30.10.2001 Vrijstelling van de accijns op minerale oliën die als brandstof 
worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide in de 
Gardanne

PB C 30 van 2.2.2002
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Duitsland

Griekenland

Ierland

Italië

N 702/2000
(C 23/2001)

11.4.2001 Investeringssteun aan Flender Werft AG Lübeck PB C 191 van 7.7.2001

NN 156/1999
(C 31/2001)

23.5.2001 Herstructurering van Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH PB C 211 van 28.7.2001

N 595/2000
(C 33/2001)

6.6.2001 Verkoop van Gröditzer Stahlwerke PB C 199 van 14.7.2001

NN 28/2001
(C 43/2001)

20.6.2001 Steunmaatregelen (van de BVS) ten gunste van Chemische 
Werke Piesteritz GmbH

PB C 226 van 11.8.2001

NN 23/2000
(C 41/2001)

20.6.2001 Steunmaatregel ten gunste van Klausner Nordic Timber GmbH 
& Co. KG (KNT) Wismar — Duitsland

PB C 219 van 4.8.2001

NN 147/1998 3.7.2001 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

NN 42/2000
(C 47/2001)

11.7.2001 Controle- en coördinatiecentra van buitenlandse ondernemingen

N 226/2001
(C 61/2001)

20.12.2001 Daimler/Kölleda PB C 263 van 19.9.2001

NN 45/2001 25.7.2001 Industriepark Wörth PB C 280 van 4.10.2001

NN 8/2000
(C 62/2001)

25.7.2001 Steunmaatregel ten gunste van Neue Erba Lautex GmbH 
Weberei und Veredlung, Saksen

PB C 310 van 7.11.2001

NN 3/2000 19.9.2001 HIG Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera

NN 2/2000
(C 66/2001)

19.9.2001 Financiële maatregelen ten faveure van Ingenieur- und 
Gewerbebau GmbH (IGB), Grossenstein

PB C 330 van 24.11.2001

N 361/2001
(C 72/2001)

2.10.2001 Steun ten behoeve van Hamburger AG PB C 342 van 5.12.2001

NN 6/2000 30.10.2001 Steun ten behoeve van Eisenguss Torgelow GmbH — EGT, 
Mecklenburg-Voorpommeren

N 334/2001
(C 86/2001)

28.11.2001 Steun ten behoeve van Infineon Technologies SC 300 GmbH & 
Co. KG

PB C 368 van 22.12.2001

N 49/2001 11.12.2001 Programma van de deelstaat Saksen ten behoeve van de 
middenklassen

NN 55/2001 20.12.2001 Maatregelen ter bevordering van de handel en de export voor de 
producten van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren; 
misbruik van de „de minimis”-bepalingen

NN 7/2000 20.12.2001 Steun ten behoeve van Heckert Chemnitzer 
Werkzeugmaschinenbau GmbH, Saksen

N 201/2001 18.7.2001 Staatssteun ten behoeve van G. Polychronos SA (spinnerijen)

NN 55/2000
(C 54/2001)

11.7.2001 Inkomsten uit het buitenland

NN 22/2001
(C 78/2001)

30.10.2001 Vrijstelling van de accijns op minerale oliën die als brandstof 
worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide in de 
regio Shannon

PB C 30 van 2.2.2002

NN 110/2000
(C 8/2001)

31.1.2001 Steun aan Pertusola Sud SpA PB C 149 van 19.5.2001

N 613/2000
(C 10/2001)

13.2.2001 Steun voor O&O aan Lucchini SpA, EGKS-staal PB C 166 van 9.6.2001

NN 26/2001
(C 80/2001)

30.10.2001 Vrijstelling van de accijns op minerale oliën die als brandstof 
worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide op 
Sardinië

PB C 30 van 2.2.2002

N 441/2001
(C 92/2001)

20.12.2001 Iveco Foggia PB C 53 van 28.2.2002
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Luxemburg

Nederland

Portugal

Spanje

Verenigd Koninkrijk

NN 47/2000
(C 50/2001)

11.7.2001 Financieringsmaatschappijen

NN 46/2000
(C 49/2001)

11.7.2001 Coördinatiecentra

N 194/2000
(C 6/2001)

31.1.2001 Ontwikkelingshulp voor de Republiek Djibouti (scheepsbouw) PB C 172 van 16.6.2001

N 629/2000
(C 11/2001)

28.2.2001 Verlenging van verwijderingssysteem autowrakken PB C 111 van 12.4.2001

NN 48/2000
(C 51/2001)

11.7.2001 Internationale financieringsactiviteiten

NN 57/2001
(C 64/2001)

25.7.2001 Privatisering en herstructurering van Koninklijke Schelde 
Groep

PB C 254 van 13.9.2001

NN 133b/2001 13.11.2001 Steun aan de audiovisuele sector ten gunste van de financiering 
van de Portugese publieke omroep (RTP)

NN 85b/2001 13.11.2001 Steun aan de audiovisuele sector ten gunste van de financiering 
van de Portugese publieke omroep (RTP)

NN 94b/1999 13.11.2001 Steun aan de audiovisuele sector ten gunste van de financiering 
van de Portugese publieke omroep (RTP)

N 84/2001
(C 35/2001)

6.6.2001 Bouw van een thermische centrale met gecombineerde cyclus 
en een verdampingsinstallatie in Bilbao

PB C 231 van 17.8.2001

N 838/2000
(C 34/2001)

6.6.2001 Steun ten behoeve van Ford Amusafes PB C 219 van 4.8.2001

NN 14/2001
(C 42/2001)

20.6.2001 „Terra Mítica”-park PB C 300 van 26.10.2001

N 11/2001
(C 39/2001)

20.6.2001 Herstructureringssteun ten gunste van Minas de Rio Tinto SAL PB C 367 van 21.12.2001

N 850/2000 20.6.2001 Steun op het gebied van onderzoek en ontwikkeling voor 
Zamudio — Baskenland

NN 43/2000
(C 48/2001)

11.7.2001 Coördinatiecentra — Baskenland

NN 80/2001
(C 71/2001)

19.9.2001 Steun ten behoeve van Grupo de Empresas Alvarez (GEA), 
Vigo, Galicië

PB C 336 van 30.11.2001

NN 65/2001
(C 70/2001)

19.9.2001 Vermeende overheidssteun ten faveure van Hilados y Tejidos 
Puignero, SA

PB C 339 van 1.12.2001

NN 41/2001
(C 69/2001)

19.9.2001 Steun ten behoeve van Porcelanas Principado PB C 336 van 30.11.2001

N 839/2000
(C 82/2001)

13.11.2001 Renault Valladolid PB C 33 van 6.2.2002

N 123/2000 28.3.2001 Klimaatwijzigingsheffing PB C 185 van 30.6.2001

(C 18/2001)

NN 52/2000
(C 53/2001)

11.7.2001 Vrijgestelde ondernemingen in Gibraltar PB C 26 van 30.1.2002

NN 51/2000
(C 52/2001)

11.7.2001 Kwalificatieondernemingen Gibraltar PB C 26 van 30.1.2002
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4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 6, 
lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS heeft ingeleid voor de volledige maatregel 
of een deel ervan 

België

Duitsland

Spanje

Verenigd Koninkrijk

5. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, 
lid 2, van het EG-Verdrag heeft uitgebreid voor de volledige maatregel 
of een deel ervan

Duitsland

Spanje

6. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand 
de door de Commissie gevraagde inlichtingen te verstrekken

Duitsland

N 779/2000
(C 37/2001)

20.6.2001 Milieusteun ten faveure van Sidmar NV, EGKS-staal PB C 234 van 18.8.2001

N 665/2000
(C 12/2001)

28.2.2001 O&O-steun ten behoeve van EKO-Stahl GmbH PB C 166 van 9.6.2001

N 595/2000 6.6.2001 Verkoop van Gröditzer Stahlwerke

N 94/2001 20.6.2001 O&O-steun voor Stahlwerke Bremen GmbH, EGKS-staal

NN 77/2000
(C 20/2001)

28.3.2001 Verscheidene bedrijven in Baskenland (Spanje) — O&O — 
EGKS-staal

PB C 185 van 30.6.2001

NN 71/2001
(C 95/2001)

20.12.2001 Steunmaatregel — Siderúrgica Añón SA — EGKS-staal PB C 33 van 6.2.2002

N 197/2000
(C 19/2001)

28.3.2001 Klimaatwijzigingsheffing — EGKS-staal PB C 191 van 7.7.2001

C 28/2000 17.1.2001 Steun voor Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex) PB C 87 van 17.3.2001

C 36/2000 25.4.2001 Steun ten behoeve van Graf von Henneberg Porzellan GmbH 
(Ilmenau/Thüringen)

PB C 211 van 28.7.2001

C 31/2000 17.10.2001 Steunmaatregel ten behoeve van Neue Harzer Werke GmbH 
Blankenburg, Saksen-Anhalt

PB C 32 van 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Steun ten gunste van Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/
Thüringen)

PB C 26 van 30.1.2002

C 15/2001 20.12.2001 Steun ten gunste van Ambau GmbH

C 40/2000 28.11.2001 Steun ten gunste van een verdere herstructurering van de 
Spaanse staatswerven

PB C 21 van 24.1.2002

C 28/2000 17.1.2001 Steun ten gunste van Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex)

NN 9/2000 28.2.2001 Herstructurering van Jahnke Stahlbau, Halle, GmbH PB C 160 van 2.6.2001
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Portugal

Spanje

7. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd 
en de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Finland

Frankrijk

Duitsland

NN 16/2000 13.3.2001 Steunmaatregel ten gunste van Pollmeier GmbH PB C 166 van 9.6.2001

NN 11/2000 13.3.2001 Herstructureringssteun ten faveure van Ambau GmbH PB C 179 van 25.6.2001

C 36/2000 25.4.2001 Steun ten behoeve van Graf von Henneberg Porzellan GmbH 
(Ilmenau/Thüringen)

PB C 211 van 28.7.2001

NN 156/1999 23.5.2001 Herstructurering van Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH PB C 211 van 28.7.2001

NN 64/1998 23.5.2001 Herstructurering van Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH PB C 211 van 28.7.2001

NN 28/2001 20.6.2001 Steunmaatregelen (van de BVS) ten gunste van Chemische 
Werke Piesteritz GmbH

PB C 226 van 11.8.2001

NN 23/2000 20.6.2001 Steunmaatregel ten gunste van Klausner Nordic Timber GmbH 
& Co. KG (KNT) Wismar — Duitsland

PB C 219 van 4.8.2001

C 44/2000 19.9.2001 Steun ten gunste van SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH

NN 2/2000 19.9.2001 Financiële maatregelen ten faveure van Ingenieur- und 
Gewerbebau GmbH (IGB), Grossenstein

PB C 330 van 24.11.2001

C 31/2000 17.10.2001 Steunmaatregel Neue Harzer Werke GmbH, Blankenburg, 
Saksen-Anhalt

PB C 32 van 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)

NN 133a/2001 7.11.2001 Steun voor de audiovisuele sector ten gunste van de financiering 
van de Portugese publieke omroep (RTP)

NN 85a/2001 7.11.2001 Steun voor de audiovisuele sector ten gunste van de financiering 
van de Portugese publieke omroep (RTP)

NN 94a/1999 7.11.2001 Steun voor de audiovisuele sector ten gunste van de financiering 
van de Portugese publieke omroep (RTP)

C 20/2000 2.10.2001 Steun voor Sniace SA

NN 71/2001 20.12.2001 Steunmaatregel Siderúrgica Añón SA, EGKS-staal PB C 33 van 6.2.2002

C 21/2000 25.4.2001 Investeringssteun voor Ojala-Yhtymä Oy in Haapajärvi PB L 304 van 21.11.2001

C 2/1999 25.4.2001 Steun voor ACH Constructions Navales (ACHCN) PB L 47 van 19.2.2002

C 9/2000 13.2.2001 Tweede privatisering van KataLeuna GmbH Catalysts PB L 245 van 14.9.2001

C 72/1998 28.2.2001 Investitionszulagengesetz 1999 ten behoeve van de nieuwe 
Duitse deelstaten, inclusief Berlijn

C 1/2000 8.5.2001 Wijziging van de steun voor Philipp Holzmann AG, Duitsland PB L 248 van 18.9.2001

C 52/2000 3.7.2001 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode PB L 31 van 1.2.2002

C 35/2000 18.7.2001 Steun voor Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Thüringen

C 67/1999 25.7.2001 Steun ten behoeve van Dampfkesselbau Hohenturm GmbH PB L 308 van 27.11.2001

C 55/2000 17.10.2001 Mesacon Messelektronik GmbH — Dresden

C 27/2000 17.10.2001 Steun ten behoeve van Deckel Maho Seebach GmbH, Thüringen

C 78/1998 30.10.2001 Steun ten behoeve van Neue Maxhütte: terugvordering van 
onrechtmatige steun (inleiding procedure krachtens artikel 88 
EGKS)
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Italië

Nederland

Spanje

Verenigd Koninkrijk

8. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 5, van 
Beschikking nr. 2496/96/EGKS met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd 
en de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Oostenrijk

België

9. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag met een (gedeeltelijk) negatieve eindbeschikking heeft beëindigd 
en de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

België

Frankrijk

C 75/1999 28.2.2001 Fiat Sata SpA — Melfi PB L 177 van 30.6.2001

C 64/1998 25.4.2001 Steun voor Istituto poligrafico e Zecca dello stato en de 
bedrijven die onder haar zeggenschap staan

C 47/2000 3.7.2001 Steun voor Ilva Lamiere e Tubi Srl en Siderumbra PB L 43 van 14.2.2002

C 43/1999 19.9.2001 Steun in de sector chemie ten behoeve van „Enichem SpA”

C 54/2000 11.12.2001 Fiscale maatregelen voor banken en bancaire stichtingen

C 12/2000 7.2.2001 Ontwikkelingssteun voor China PB L 189 van 11.7.2001

C 6/2001 19.9.2001 Ontwikkelingssteun voor Djibouti — 1 sleepboot

C 11/2001 30.10.2001 Voortzetting van het afvalverwijderingssysteem voor 
autowrakken

C 33/2000 31.1.2001 Steun voor de Fesa-Enfersa Groep (Fertiberia SA)

C 33/1998 3.7.2001 Herstructureringssteun voor Babcock Wilcox SA (BWE)

C 51/2000 17.1.2001 Nissan MM (Micra)-project PB L 140 van 24.5.2001

C 46/2000 13.2.2001 Viridian-groeifonds (Noord-Ierland) PB L 144 van 30.5.2001

C 56/2000 6.6.2001 Regionale risicokapitaalfondsen

C 24/2000 25.4.2001 A-Voest Alpine Stahl Linz GmbH — Investeringssteun voor 
waterzuiveringsfaciliteiten

PB L 235 van 4.9.2001

C 37/2001 20.12.2001 Milieusteun voor Sidmar, EGKS-staal

C 76/1999 23.5.2001 Werkgelegenheidssteun voor Cockerill Sambre SA, EGKS-staal

C 37/2001 20.12.2001 Milieusteun voor Sidmar, EGKS-staal

C 74/1999 25.7.2001 Ontwikkelingshulp voor Saint-Pierre en Miquelon PB L 327 van 12.12.2001
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Duitsland

Italië

Nederland

Spanje

10. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 6, lid 4, 
van Beschikking nr. 3855/91/EGKS of artikel 6, lid 5, van Beschikking 
nr. 2496/96/EGKS met een negatieve eindbeschikking heeft beëindigd en 
de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Frankrijk

C 41/1999 28.3.2001 Steun ten behoeve van EFBE Verwaltungs GmbH & Co 
Management KG Lintra Beteiligungsholding GmbH

PB L 236 van 5.9.2001

C 19/2000 12.6.2001 Steun ten gunste van Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 77/1999 18.7.2001 Steun ten behoeve van Volkswagen AG — Dresden PB L 48 van 20.2.2002

C 28/2000 19.9.2001 Steun ten behoeve van Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex)

C 66/2000 10.10.2001 Steun ten behoeve van Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte 
Zemag GmbH (Saksen-Anhalt)

C 31/2000 17.10.2001 Steun voor Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Saksen-
Anhalt

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)

C 45/2000 28.3.2001 Milieusteun voor Ferriere Nord SpA, EGKS-staal PB L 310 van 28.11.2001

C 41/2000 6.6.2001 Steun voor Iveco 99 PB L 292 van 9.11.2001

C 54/2000 11.12.2001 Fiscale maatregelen voor banken en bancaire stichtingen

C 11/1999 13.2.2001 Investeringssteun ten behoeve van Hewlett-Packard — SCI 
Systems

PB L 186 van 7.7.2001

C 57/2000 18.7.2001 Steun ten behoeve van Nolte BV (Valmont Nederland) PB L 48 van 20.2.2002

C 33/1998 3.7.2001 Herstructureringssteun voor Babcock Wilcox SA (BWE)

C 54/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 % in de provincie Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 % 

C 52/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 51/1999 11.7.2001 Belastingverlaging van 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 49/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 48/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 %

C 49/2000 23.10.2001 Steun voor Santana Motor PB L 92 van 9.4.2002

C 60/2000 20.12.2001 Vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor bepaalde 
nieuwe ondernemingen in de provincie Alava

C 59/2000 20.12.2001 Vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor bepaalde 
nieuwe ondernemingen in de provincie Alava

C 58/2000 20.12.2001 Vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor bepaalde 
nieuwe ondernemingen in de provincie Alava

C 61/2000 21.11.2001 Bepalingen betreffende van belasting vrijgestelde vestigingen 
van EGKS-ondernemingen in het buitenland (artikel 39 octies 
onder A en D van de code général des impôts)



STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN 339

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

Duitsland

11. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft beëindigd, wegens het intrekken door de lidstaat 
van de betwiste maatregel

België

Duitsland

Griekenland

Italië

12. Steungevallen waarin de Commissie heeft geconstateerd dat de lidstaat ermee 
instemt om de bestaande steunmaatregelen met de geldende regels 
in overeenstemming te brengen, nadat krachtens artikel 88, lid 1, 
van het EG-Verdrag dienstige maatregelen zijn voorgesteld

Duitsland

13. Maatregelen waarvoor de Commissie zich tot het Hof van Justitie heeft gewend 
op grond van de tweede alinea van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

Duitsland

C 34/2000 28.3.2001 Milieusteun voor Stahlwerke Bremen PB L 35 van 6.2.2002

C 12/2001 28.11.2001 O&O-steun voor EKO-Stahl GmbH

C 57/2001 20.12.2001 Bevordering van innovatie via samenwerking

C 63/1999 28.2.2001 Weerslag van de nieuwe elektriciteitsbelasting op de vergoeding 
voor netleveringen in het kader van het 
Stromeinspeisungsgesetz

PB C 117 van 21.4.2001

C 67/1999 25.7.2001 Steun ten behoeve van Dampfkesselbau Hohenturm GmbH

C 40/2001 2.10.2001 O&O-steun voor Stahlwerke Bremen GmbH, EGKS-staal

C 58/2001 30.10.2001 Staatssteun ten behoeve van G. Polychronos Spinning Mills SA

C 35/1999 28.3.2001 Milieusteun voor Ferriere Nord SpA, EGKS-staal PB L 310 van 28.11.2001

C 20/1999 8.5.2001 Provincia autonoma di Bolzano, oprichting van een 
overheidsbedrijf voor de distributie van elektriciteit

PB C 330 van 24.11.2001

C 19/1999 3.7.2001 Steun voor Ilva Lamiere e Tubi Srl en Siderumbra PB L 43 van 14.2.2002

E 5/1998 28.2.2001 Investitionszulagengesetz 1999 ten behoeve van de nieuwe 
Duitse deelstaten, inclusief Berlijn

C 23/1997 25.7.2001 Steun ten behoeve van Lautex GMbH Weberei und Veredelung 
(Saksen)
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14. Steungevallen waarin de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure 
in te leiden heeft vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin 
van artikel 4 van het EGKS-Verdrag

België

Verenigd Koninkrijk

15. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand 
de onrechtmatig toegekende steun van de begunstigde(n) terug te vorderen

Duitsland

Spanje

16. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand 
de steunbetaling op te schorten

Spanje

NN 121/2000 25.7.2001 Financiële bijstand van het Waals Gewest voor de onderneming 
„Duferco België”, EGKS-staal

PB C 268 van 22.9.2001

N 197/2000 28.3.2001 Klimaatwijzigingsheffing, EGKS-staal

C 66/2000 10.10.2001 Steun ten behoeve van Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte 
Zemag GmbH (Saksen-Anhalt)

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)

C 54/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 % in de provincie Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 51/1999 11.7.2001 Belastingverlaging van 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 49/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 48/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 %

C 54/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 % in de provincie Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 51/1999 11.7.2001 Belastingverlaging van 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 49/1999 11.7.2001 Vermindering van de belastinggrondslag van bepaalde nieuwe 
ondernemingen

C 48/1999 11.7.2001 Belastingkrediet van 45 %
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17. Steungevallen waarin de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, van 
het EG-Verdrag heeft geconstateerd en waarin zij de procedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft beëindigd

Duitsland

Italië

Nederland

18. Overige beschikkingen van de Commissie

Oostenrijk

Denemarken

Frankrijk

Duitsland

Italië

Nederland

Spanje

C 33/2001 20.12.2001 Verkoop van Gröditzer Stahlwerke

C 11/2000 20.6.2001 Investeringssteun voor Rivit SpA, niet-EGKS-staal PB C 234 van 18.8.2001

C 33/1999 25.7.2001 Reebok, Rotterdam PB L 25 van 29.1.2002

N 235/1999 6.9.2001 Belastingverhogingen in relatie tot de spoelwatervrijstelling, 
de vrijstelling voor residuen die bij het ontinkten ontstaan, 
het nultarief voor groene stroom en de vrijstelling voor 
afvalverbrandingsinstallaties

N 840a/2000 17.10.2001 Maatregelen ten behoeve van grote energieverbruikers

C 38/1998 28.2.2001 Steun voor de Kimberly Clark/Scott Groep, Frankrijk PB L 12 van 15.1.2002

N 472/2000 3.5.2001 Ongewijzigde verlenging van de parafiscale heffing 
voor de leerindustrie

N 653/2000 8.5.2001 Onroerendgoedverkoop door de stad Rostock aan Sixt

N 440/2001 19.9.2001 Steun voor de film- en audiovisuele productie in de Duitse 
deelstaten — Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

C 16/2000 20.6.2001 Regionalesteunkaart 2000-2006

N 101/2000 11.4.2001 Berendsen Textiel Service BV en Cofiton BV PB C 342 van 5.12.2001

N 131/2001 24.7.2001 Stimulus

N 739/1999 17.1.2001 Steun ten behoeve van de binnenlandse handel 
(Comunidad Valenciana)

PB C 149 van 19.5.2001

N 738/1999 17.1.2001 Steun voor het toerisme (Comunidad Valenciana) PB C 149 van 19.5.2001

N 717/1999 17.1.2001 Regionale steunregeling voor investeringen, diversificatie en 
innovatie (Comunidad Valenciana)

PB C 149 van 19.5.2001

N 683/2000 17.7.2001 Investeringssteun voor KMO’s in de industriële sector en de 
dienstverlening — La Rioja
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Verenigd Koninkrijk

D — Lijst van steunmaatregelen van de staten in andere sectoren

1. In de landbouwsector

1.1. Steungevallen waarin de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure in te leiden heeft 
vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

Italië

1.2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt 
heeft verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag in te leiden

Oostenrijk

België

C 19/2001 3.4.2001 Klimaatwijzigingsheffing — EGKS-staal PB C 191 van 7.7.2001

N 197/2000 3.4.2001 Klimaatwijzigingsheffing — EGKS-staal

N 368/2000 17.1.2001 Plan voor plattelandsontwikkeling (Valle d’Aosta) PB C 71 van 3.3.2001

N 369/2001 17.7.2001 Wijziging van de regionale Wet nr. 37/2000 — Landbouw- en 
plattelandsontwikkeling (Toscane)

PB C 234 van 18.8.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Jaar- en meerjarenbalans — Artikelen 121, 123 en 126 van Wet 
nr. 388/2000

PB C 21 van 24.1.2002

N 845/2000 26.2.2001 Verzekeringspremies (Wenen) PB C 102 van 31.3.2001

N 652/2000 26.2.2001 Gesubsidieerde leningen in de tuinbouw PB C 102 van 31.3.2001

N 537/2000 22.3.2001 Steun voor de veeteelt (Karinthië) PB C 128 van 28.4.2001

N 631/2000 3.4.2001 Bosbouwprogramma PB C 133 van 5.5.2001

N 778/2000 9.4.2001 Steun voor de instandhouding van het landelijk erfgoed 
(Karinthië)

PB C 160 van 2.6.2001

N 147/2001 7.6.2001 Steun voor de diergezondheid (Vorarlberg) PB C 199 van 14.7.2001

N 5/2001 3.7.2001 Milieumaatregelen „Lebensraum Acker” (Wenen) PB C 219 van 4.8.2001

NN 58/2001 25.7.2001 BSE-maatregelen (Karinthië) PB C 247 van 5.9.2001

N 114/2001 2.10.2001 Maatregelen in verband met de BSE-crisis PB C 323 van 20.11.2001

N 583/2001 27.11.2001 Steun voor de overgang van pluimveehouderij in 
(batterij)kooien naar scharrelsystemen of systemen met vrije 
uitloop (Vorarlberg)

PB C 374 van 29.12.2001

N 165/2001 27.11.2001 Richtlijn betreffende de verlening van diensten PB C 374 van 29.12.2001

N 658/2001 5.12.2001 Steun ter compensatie van de oogstschade als gevolg van 
droogte in 2001 (Karinthië)

PB C 5 van 8.1.2001

N 640/2001 20.12.2001 Compensatie voor de verliezen als gevolg van de BSE-crisis 
(Burgenland)

PB C 26 van 30.1.2002

N 682/2001 20.12.2001 Compensatie voor de verliezen als gevolg van de BSE-crisis 
(Vorarlberg)

PB C 26 van 30.1.2002

N 188/2001 21.12.2001 Kwaliteit en hygiënische waarde van melk en zuivelproducten 
(Burgenland)

PB C 20 van 23.1.2002

N 699/2000 26.2.2001 Voorontwerp van decreet betreffende de verkleining van de 
veestapel

PB C 102 van 31.3.2001

N 143/2001 9.4.2001 Financiering van maatregelen tegen BSE PB C 140 van 12.5.2001
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Denemarken

Finland

Frankrijk

N 437/2001 25.7.2001 BSE- en MKZ-crisis PB C 247 van 5.9.2001

N 480/2001 22.8.2001 Erkenning van ontledingslaboratoria voor de opsporing van 
voor planten schadelijke organismen

PB C 268 van 22.9.2001

N 501/2000 10.10.2001 Investerings- en vestigingssteun (Vlaanderen) PB C 323 van 20.11.2001

N 786/2000 17.10.2001 Steun voor glastuinbouwbedrijven (Vlaanderen) PB C 21 van 24.1.2002

N 657/2001 7.11.2001 BSE-crisis PB C 350 van 11.12.2001

N 459/2000 3.4.2001 Steun ten behoeve van innovatie, onderzoek en ontwikkeling PB C 133 van 5.5.2001

N 90/2001 15.5.2001 Begrenzing van de plaatselijke grondbelasting PB C 172 van 16.6.2001

N 331/2000 15.5.2001 Bescherming van huisdieren PB C 172 van 16.6.2001

N 307/2000 31.7.2001 Compensatie bij uitroeiing van veeziekten PB C 247 van 5.9.2001

N 224/2001 11.10.2001 Voorziening van de wet inzake het beheer van de verordeningen 
van de Europese Gemeenschap betreffende de marktordeningen 
en landbouwproducten enz., met het oog op de opneming van 
steun voor ecologische productie

PB C 323 van 20.11.2001

N 356/2001 11.12.2001 Steun voor biologische productie PB C 18 van 22.1.2002

N 429/2000 22.3.2001 Biologische producten PB C 128 van 28.4.2001

N 189/2000 15.5.2001 Landbouwbedrijven PB C 172 van 16.6.2001

N 825/2000 18.6.2001 Financiering van duurzame bosbouw PB C 211 van 28.7.2001

N 649/2000 21.12.2001 Belastingvrijstelling bij de aankoop van grond PB C 20 van 23.1.2002

N 686/1999 19.2.2001 Steun voor de sector groente en fruit PB C 94 van 24.3.2001

NN 2/2001 11.4.2001 Programma ter bestrijding van verontreinigingen van agrarische 
oorsprong

PB C 179 van 25.6.2001

N 829/2000 11.4.2001 Steun voor de olijventeelt PB C 160 van 2.6.2001

N 375/2000 15.5.2001 Martinique 2000-2006 — Garantiefonds voor de Landbouw PB C 172 van 16.6.2001

N 142/2001 7.6.2001 Steun voor de vleessector, behalve de handel PB C 199 van 14.7.2001

N 190/2001 25.6.2001 Steun voor de sectoren oliehoudende zaden, eiwithoudende 
gewassen en vezelgewassen

PB C 211 van 28.7.2001

N 296/2001 25.6.2001 Steun ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in de 
graansector

PB C 211 van 28.7.2001

N 307/2001 3.7.2001 Reclame- en promotiesteun voor verse en verwerkte groente en 
fruit

PB C 219 van 4.8.2001

N 191/2001 17.7.2001 Ontwikkeling van de biologische landbouw in de sector granen, 
oliehoudende en eiwithoudende gewassen

PB C 234 van 18.8.2001

N 312/2001 18.7.2001 Reclame en promotie voor VQPRD en landwijn PB C 234 van 18.8.2001

N 311/2001 18.7.2001 Reclame en promotie voor zuivelproducten PB C 234 van 18.8.2001

NN 46/2001 25.7.2001 BSE-crisis PB C 247 van 5.9.2001

N 206/2001 31.7.2001 Parafiscale heffing ten gunste van het Centre technique 
interprofessionnel des fruits et légumes

PB C 247 van 5.9.2001

N 316b/2000 14.8.2001 Réunion 2000-2006 — Bedrijven- en strategische terreinen PB C 258 van 15.9.2001

N 255/2001 20.8.2001 Parafiscale heffing ten gunste van het Bureau interprofessionel 
du pruneau (BNIP)

PB C 268 van 22.9.2001

N 479/2001 22.8.2001 Steun voor technologische ontwikkeling en innovatie in de 
sector vlees- en eiproducten 

PB C 268 van 22.9.2001

N 478/2001 22.8.2001 Steun voor een proefprogramma in de tabaksector PB C 268 van 22.9.2001

N 293/2001 22.8.2001 Steun voor fokkerijen die fokdieren leveren aan de overzeese 
departementen

PB C 268 van 22.9.2001

N 388/2001 6.9.2001 Steun voor de siertuinbouw PB C 321 van 16.11.2001

N 386/2001 10.10.2001 Voortzetting van de parafiscale heffing ten bate van de ENTAV PB C 323 van 20.11.2001
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Duitsland

N 381/2001 10.10.2001 Steun voor de kwaliteit van varkensvlees in bergstreken PB C 323 van 20.11.2001

N 355/2000 30.10.2001 Programma ter bestrijding van verontreiniging door de 
landbouw (PMPOA)

PB C 350 van 11.12.2001

N 484/2001 5.11.2001 Steun voor de wijnbouwsector PB C 18 van 22.1.2002

N 665/2001 27.11.2001 Steun voor verzamelcentra PB C 374 van 29.12.2001

N 573/2001 5.12.2001 Verwerking van vers fruit PB C 5 van 8.1.2001

N 570/2001 18.12.2001 Programma „Primheur” — Île-de-France PB C 18 van 22.1.2002

N 664/2001 20.12.2001 Financiering van de kosten in verband met de BSE-tests PB C 26 van 30.1.2002

N 571/2001 20.12.2001 Parafiscale heffing ten gunste van het Comité voor 
cidervruchten en de ciderproductie

PB C 26 van 30.1.2002

N 607/2001 21.12.2001 Steun voor landbouwbedrijven in Yvelines PB C 20 van 23.1.2002

N 761/2000 31.1.2001 Verbetering van de landbouwstructuur en de kustverdediging PB C 71 van 3.3.2001

N 111/2000 13.2.2001 Compensatie in waterbeschermingsgebieden (Baden-
Württemberg)

PB C 87 van 17.3.2001

N 581/2000 26.2.2001 Biodieseltanks op landbouwbedrijven PB C 102 van 31.3.2001

N 36/2001 22.3.2001 Verbetering van de landbouwstructuur en de kustverdediging PB C 128 van 28.4.2001

N 162/2001 11.4.2001 Vernietiging van vlees- en beendermeel en diervoeding die 
vlees- en beendermeel bevat

PB C 160 van 2.6.2001

N 566/2000 27.4.2001 Richtlijn betreffende de verlening van subsidies voor de aanleg 
en verbetering van irrigatie- en drainagesystemen 
(Mecklenburg-Voorpommeren)

PB C 185 van 30.6.2001

N 561/2000 27.4.2001 Steun voor prestatietests en ander maatregelen in fokkerijen 
(Brandenburg)

PB C 185 van 30.6.2001

N 183/2001 7.6.2001 Dierlijke epidemieën PB C 199 van 14.7.2001

N 844/2000 7.6.2001 Onderzoek en milieu PB C 199 van 14.7.2001

N 205/2001 18.7.2001 Bevordering van consultancy voor land- en tuinbouwbedrijven 
(Thüringen)

PB C 234 van 18.8.2001

N 248/2001 25.7.2001 Strijd tegen BSE (Saksen) PB C 247 van 5.9.2001

N 193/2001 25.7.2001 Maatregelen ter voorkoming van BSE (Beieren) PB C 247 van 5.9.2001

N 174/2001 25.7.2001 Noodhulp voor veehouders (BSE) (Beieren) PB C 247 van 5.9.2001

N 170/2001 25.7.2001 Overlevingsprogramma voor landbouwbedrijven (Thüringen) PB C 247 van 5.9.2001

N 164/2001 25.7.2001 Steun voor veehouders (BSE) (Nedersaksen) PB C 247 van 5.9.2001

N 218/2001 8.8.2001 Vergroting van de vaardigheden van landbouwers en hun 
gezinnen (Beieren)

PB C 258 van 15.9.2001

N 560/2000 22.8.2001 Bevordering van milieuvriendelijke landbouw (Saksen) PB C 268 van 22.9.2001

N 202/2001 24.8.2001 Steun voor BSE-tests in slachterijen (Beieren) PB C 274 van 29.9.2001

N 214/2001 27.8.2001 Steunregeling voor herstructureringsmaatregelen (Saksen-
Anhalt)

PB C 274 van 29.9.2001

N 150a/2001 7.9.2001 BSE-tests — Compensatie van het inkomensverlies op 
boerderijen waar besmetting met BSE heeft plaatsgevonden 
(Baden-Württemberg)

PB C 313 van 8.11.2001

N 150b/2001 2.10.2001 Maatregelen in verband met BSE (Baden-Württemberg) PB C 323 van 20.11.2001

N 239/2000 2.10.2001 Vergoedingen in waterbeschermingsgebieden (Saksen) PB C 323 van 20.11.2001

N 243/2001 10.10.2001 Reddingssteun voor de onderneming Voigt-Jacob (Thüringen) PB C 323 van 20.11.2001

N 596/2001 17.10.2001 Verwijdering van risicomateriaal (Nedersaksen)

N 150d/2001 23.10.2001 Maatregelen in verband met BSE (Baden-Württemberg) PB C 339 van 1.12.2001

N 249/2001 30.10.2001 Noodhulp — Strijd tegen BSE (Hessen) PB C 350 van 11.12.2001

N 245/2001 30.10.2001 Reddingssteun voor de onderneming „Die Thüringer” 
(Thüringen)

PB C 350 van 11.12.2001

N 855/2000 7.11.2001 Landbouwbeurzen (Rijnland-Palts) PB C 350 van 11.12.2001

N 254/2001 13.11.2001 Steun voor de vernietiging van dode dieren (Mecklenburg-
Voorpommeren)

PB C 362 van 18.12.2001

N 233/2001 27.11.2001 Opzetten van een computerinformatiesysteem voor de tuinbouw PB C 374 van 29.12.2001
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Griekenland

Ierland

Italië

N 646/2001 28.11.2001 Verwijdering van oude industriële voorraden voedermiddelen PB C 1 van 3.1.2002

N 444/2001 5.12.2001 Steun voor de betaling van hagelverzekeringspremies in de 
fruitteelt (Baden-Württemberg)

PB C 5 van 8.1.2001

N 111/2001 5.12.2001 Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen ten behoeve van 
overkoepelende organisaties (Beieren)

PB C 5 van 8.1.2001

N 421/2001 11.12.2001 Speciaal programma voor staatssteun wanneer een geval van 
BSE in een slachterij wordt geconstateerd (Beieren)

PB C 18 van 22.1.2002

N 724/2000 11.12.2001 Compensatie in waterbeschermingsgebieden en streken die 
vatbaar zijn voor overstromingen (Sleeswijk-Holstein)

PB C 18 van 22.1.2002

N 645/2001 20.12.2001 Speciaal programma ter bestrijding van de effecten van BSE 
(Saksen)

PB C 26 van 30.1.2002

N 158/2000 26.2.2001 Voor het drogen bestemde druiven PB C 102 van 31.3.2001

N 814/1999 31.7.2001 Steun voor landbouwers op wier bedrijven voor plantaardige en 
dierlijke productie schade is aangericht door buitengewone 
gebeurtenissen

PB C 247 van 5.9.2001

N 364/2000 14.8.2001 Steun voor landbouwers-veehouders die getroffen zijn door het 
noodweer in april 2000

PB C 258 van 15.9.2001

N 577/2000 27.11.2001 Steun voor de samenwerking tussen landbouwers PB C 374 van 29.12.2001

N 603/2000 27.12.2001 Steun voor landbouwers op wier bedrijven voor plantaardige en 
dierlijke productie schade is aangericht door ongunstige 
weersomstandigheden in de periode juli-december 1999

PB C 26 van 30.1.2002

N 295/2000 10.1.2001 Vestiging van jonge landbouwers PB C 52 van 17.2.2001

N 461a/2000 25.1.2001 Steun bovenop de bijstand in het kader van de regionale 
operationele programma’s (regelingen 1-4 en 6-10)

PB C 71 van 3.3.2001

N 361/2000 31.1.2001 Investeringssteun voor de afzet en verwerking van 
landbouwproducten

PB C 78 van 10.3.2001

N 599/2000 19.2.2001 Opleiding PB C 94 van 24.3.2001

N 462/2000 19.2.2001 Steun voor werkgelegenheid en de ontwikkeling van het 
menselijk potentieel (regelingen 11 en 12)

PB C 94 van 24.3.2001

N 828/2000 28.2.2001 Agromonetaire overgangssteun PB C 107 van 7.4.2001

N 461b/2000 15.5.2001 Steun bovenop de bijstand in het kader van de regionale 
operationele programma’s (regeling 5)

PB C 172 van 16.6.2001

N 443/2001 30.10.2001 Investeringssteun ter bestrijding van landbouwverontreiniging PB C 339 van 1.12.2001

N 483/2001 7.11.2001 Verbetering van infrastructuren van paardenfokkerijen PB C 350 van 11.12.2001

N 420/2001 27.11.2001 Steun voor het planten van bomen PB C 374 van 29.12.2001

N 705/2000 10.1.2001 Uitroeiing van de „flavescenza dorata della vite” (Friuli-Venezia 
Giulia)

PB C 52 van 17.2.2001

N 789/2000 23.1.2001 Beroepsovereenkomst in de aardappelsector PB C 60 van 24.2.2001

NN 128/2000 13.2.2001 Promotie van kwaliteitsproducten PB C 87 van 17.3.2001

N 250/2000 19.2.2001 Regionale Wet nr. 15/2000 (Lazio) PB C 94 van 24.3.2001

N 559/2000 28.2.2001 Verwerking en afzet van land- en bosbouwproducten PB C 107 van 7.4.2001

N 558/2000 28.2.2001 Steun ten behoeve van ondernemingen die landbouwproducten 
verwerken en op de markt brengen

PB C 107 van 7.4.2001

N 729a/2000 13.3.2001 Uitbreiding van de instrumenten in het kader van de bij 
overeenkomst geregelde programmering in de sectoren 
landbouw, bosbouw en visserij 

PB C 117 van 21.4.2001

N 523/1998 20.3.2001 Steun voor landbouw- en plattelandsontwikkeling (Toscane) PB C 128 van 28.4.2001

N 63/2001 29.3.2001 Steun voor de controle en certificering van producten (Toscane) PB C 133 van 5.5.2001

N 129/2001 9.4.2001 Voorlichting en technische bijstand met het oog op de 
inzameling en verwijdering van afval (Lombardije)

PB C 140 van 12.5.2001
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Nederland

N 742/2000 27.4.2001 Project „Salvi Services Sarl” PB C 185 van 30.6.2001

N 157/2000 15.5.2001 Steun voor de landbouw, levensmiddelenindustrie, agro-
industriële sector en bosbouw 

PB C 172 van 16.6.2001

N 826/2000 23.5.2001 Economische bevordering van agrarische mogelijkheden 2001 
(Toscane)

PB C 185 van 30.6.2001

N 225/2001 5.6.2001 Afzet van landbouwproducten (Lombardije) PB C 191 van 7.7.2001

N 110/2001 5.6.2001 Normen betreffende interventies ten behoeve van Ismea PB C 191 van 7.7.2001

N 830/2000 5.6.2001 Regionaal wetsontwerp „Rete contabile agricola regionale” 
(Valle d’Aosta)

PB C 191 van 7.7.2001

NN 29a/2000 20.6.2001 Regionaal wetsontwerp dat voorziet in een financiële 
deelneming van de regio in solidariteitsfondsen (Emilia-
Romagna) 

PB C 211 van 28.7.2001

N 144/2001 17.7.2001 Investeringssteun voor de aankoop van landbouwmachines PB C 234 van 18.8.2001

N 173/2001 18.7.2001 Steun aan landbouwbedrijven in verband met stormschade 
(Sardinië)

PB C 234 van 18.8.2001

NN 109/2000 18.7.2001 Steun voor het uittrekken en opnieuw planten van fruitbomen 
die door het sharka-virus zijn aangetast (Veneto)

PB C 247 van 5.9.2001

N 113a/2001 25.7.2001 BSE-crisis — Wet nr. 49/2000 PB C 247 van 5.9.2001

N 391/2001 31.7.2001 Leader II — Verhoging van het steunpercentage met het oog op 
een promotiemaatregel (Toscane)

PB C 247 van 5.9.2001

N 272/2001 31.7.2001 Maatregelen ter voorkoming van BSE (Lombardije) PB C 247 van 5.9.2001

N 62/2001 8.8.2001 Verwerking en afzet van landbouwproducten (Piemonte) PB C 258 van 15.9.2001

N 711/1999 14.8.2001 Financiële steun voor de agro-industriële sector (Piemonte) PB C 258 van 15.9.2001

N 274/2001 26.9.2001 Steun voor producentenorganisaties PB C 313 van 8.11.2001

N 261/2001 26.9.2001 Onderzoek, proefneming en demonstratie (Lombardije) PB C 313 van 8.11.2001

N 242/2001 11.10.2001 Steun voor de afzet en vervaardiging van landbouwproducten 
(Mantua)

PB C 323 van 20.11.2001

N 411/2001 30.10.2001 Inkomenssteun voor rundveehouderijen die door BSE zijn 
getroffen (Lombardije)

PB C 350 van 11.12.2001

N 112/2001 5.11.2001 Steun voor landbouw in bergstreken (Friuli-Venezia Giulia)

N 454/2001 7.11.2001 Steun voor de ontwikkeling van lokale wijnproductie en voor de 
bosbouw (Friuli-Venezia Giulia)

PB C 350 van 11.12.2001

N 447/2001 7.11.2001 Steun voor technische bijstand aan veehouders (Calabrië) PB C 350 van 11.12.2001

N 181/2001 7.11.2001 Steun voor de zuivelsector (Valle d’Aosta) PB C 350 van 11.12.2001

N 408/2001 27.11.2001 Steun voor vrijwillige herverkaveling in bergstreken (Friuli-
Venezia Giulia)

PB C 374 van 29.12.2001

N 337/2001 27.11.2001 Inkomenssteun voor melkveebedrijven die door BSE zijn 
getroffen (Emilia-Romagna)

PB C 374 van 29.12.2001

N 99/2001 27.11.2001 Streekproducten en oprichting van dienstencentra voor 
landbouwbedrijven (Friuli-Venezia Giulia)

PB C 374 van 29.12.2001

N 759/2000 27.11.2001 Promotie van levensmiddelen in derde landen PB C 374 van 29.12.2001

N 604/2001 20.12.2001 Verwerking en afzet van landbouwproducten (Lombardije) PB C 26 van 30.1.2002

N 486/1998 17.1.2001 Garantiefonds PB C 78 van 10.3.2001

N 79/2001 19.3.2001 Fiscale maatregelen ten behoeve van het milieu PB C 117 van 21.4.2001

N 81/2000 19.3.2001 Export van groente en fruit naar Japan en Taiwan PB C 117 van 21.4.2001

N 279/2001 25.6.2001 Verbetering van de kennis van het mineralenmanagement PB C 211 van 28.7.2001

N 146/2001 18.7.2001 Steun en parafiscale heffingen in de pootaardappelsector PB C 247 van 5.9.2001

N 145/2001 18.7.2001 Steun en parafiscale heffingen in de pootaardappelsector PB C 247 van 5.9.2001

N 266/2001 10.10.2001 Strijd tegen MKZ

N 566/2001 5.11.2001 Nimf-project (N-Impuls: milieukundige en financiële effecten) PB C 350 van 11.12.2001

N 656/2001 11.12.2001 Vrijstelling van energiebelasting voor de glastuinbouw PB C 18 van 22.1.2002

N 634/2001 18.12.2001 Milieu-investeringsaftrek 2002 PB C 18 van 22.1.2002

N 750/2001 20.12.2001 Verlenging van de financiering van een reclamecampagne voor 
champignons

PB C 26 van 30.1.2002
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Portugal

Spanje

Zweden

N 683/2001 20.12.2001 Compensatie voor het houden van zeugen waarvoor een 
bevruchtings- en inseminatieverbod gold

PB C 26 van 30.1.2002

N 208/2001 5.11.2001 Steun voor de betaling van verzekeringspremies in de veeteelt PB C 350 van 11.12.2001

NN 14/1999 17.1.2001 Steun voor de onderneming Clas (Asturië) PB C 71 van 3.3.2001

N 777/2000 23.1.2001 Steun voor het vervoer en de vernietiging van risicomateriaal 
(Baskenland)

PB C 60 van 24.2.2001

N 346/2000 23.1.2001 Cooperativismo agrario (Castilla-La Mancha) PB C 60 van 24.2.2001

N 435/2000 31.1.2001 Steun voor veehoudersgroepen PB C 71 van 3.3.2001

N 31/2001 26.2.2001 Steun voor de bosbouw (Asturië) PB C 102 van 31.3.2001

N 347/2000 23.3.2001 Steun voor de afzet van landbouwproducten (Castilla-La 
Mancha)

PB C 128 van 28.4.2001

N 108/2001 29.3.2001 Steun voor het slachten van vee (Galicië) PB C 133 van 5.5.2001

N 3/2001 9.4.2001 Steun voor jonge landbouwers PB C 140 van 12.5.2001

N 609/2000 27.4.2001 Steun voor ondernemingen uit de sociale economie (Andalusië) PB C 185 van 30.6.2001

N 608/2000 15.5.2001 Steun voor de vergoeding van schade als gevolg van 
natuurrampen (Castilla-León) 

PB C 172 van 16.6.2001

N 123/2001 7.6.2001 Promotie van levensmiddelen (Asturië) PB C 199 van 14.7.2001

N 64/2001 25.6.2001 Afzet van producten van de landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur (Baskenland) 

PB C 211 van 28.7.2001

N 200/2001 3.7.2001 Steun voor veehouders (BSE) (Asturië) PB C 219 van 4.8.2001

N 235/2001 17.7.2001 Maatregelen ten gunste van verenigingen voor de geïntegreerde 
behandeling in de landbouw (Aragón)

PB C 234 van 18.8.2001

N 107/2001 17.7.2001 Steun voor de zuivelsector (Asturië) PB C 234 van 18.8.2001

N 198/2001 18.7.2001 Arte/Pyme II-programma PB C 234 van 18.8.2001

N 377/2001 25.7.2001 Steun voor veehouders (BSE) (Cantabrië) PB C 247 van 5.9.2001

N 269/2001 25.7.2001 Preventie/strijd tegen BSE (Asturië) PB C 247 van 5.9.2001

N 238/2001 31.7.2001 Steun voor de agrovoeding (Madrid) PB C 247 van 5.9.2001

N 265/2001 8.8.2001 Steun voor veehouders (BSE) (Galicië) PB C 258 van 15.9.2001

N 122/2001 14.8.2001 Maatregelen ten behoeve van landbouwers die getroffen zijn 
door de droogte in 1999-2000 (Murcia)

PB C 258 van 15.9.2001

N 392/2001 10.10.2001 Steun voor tomatentelers PB C 323 van 20.11.2001

N 252/2001 10.10.2001 Steun voor tomatentelers (Murcia) PB C 323 van 20.11.2001

N 109/2001 10.10.2001 Steun voor groeperingen voor dierziektebestrijding (Asturië) PB C 323 van 20.11.2001

N 367/2001 11.10.2001 Steun voor de afzet van vee (Extremadura) PB C 323 van 20.11.2001

N 438/2001 5.11.2001 Maatregelen voor de promotie van bloemen en levende planten PB C 350 van 11.12.2001

N 600c/2001 7.11.2001 Werkgelegenheidssteun (Asturië) PB C 350 van 11.12.2001

N 465/2001 7.11.2001 Steun voor de levensmiddelenindustrie PB C 350 van 11.12.2001

N 496/2001 27.11.2001 Steun voor verenigingen van paardenfokkers (Cantabrië) PB C 374 van 29.12.2001

NN 17/2000 28.11.2001 Maatregelen tegen de gevolgen van droogte PB C 1 van 3.1.2002

N 580/2001 18.12.2001 Sanering van de veestapel (Cantabrië) PB C 18 van 22.1.2002

N 390/2001 27.12.2001 Uit de handel nemen van diermeel (Galicië) PB C 26 van 30.1.2002

N 167/2001 28.12.2001 Steun voor veehouders — BSE (Castilla y León) PB C 26 van 30.1.2002

N 275/2001 25.7.2001 Agromonetaire compenserende bedragen PB C 247 van 5.9.2001
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Verenigd Koninkrijk

1.3. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand de door de Commissie 
gevraagde inlichtingen te verstrekken

Italië

Nederland

1.4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Duitsland

Italië

N 4/2001 19.2.2001 Nationaal plan ter bestrijding van scrapie — Regeling 
genotypebepaling

PB C 94 van 24.3.2001

N 158a/2001 3.4.2001 Eerste tranche van de agromonetaire steun in de schapensector 
(rechtstreekse steun 2001)

PB C 140 van 12.5.2001

N 157a/2001 3.4.2001 Wijziging van de agromonetaire compenserende maatregelen 
— Rundvlees- en zuivelsector (marktondersteuning 2001)

PB C 140 van 12.5.2001

N 157b/2001 3.4.2001 Wijziging van de agromonetaire compenserende maatregelen 
— Rundvlees- en zuivelsector (marktondersteuning 2001)

PB C 140 van 12.5.2001

N 156/2001 3.4.2001 Wijziging van de agromonetaire compenserende maatregelen 
— Zuivelsector 

PB C 140 van 12.5.2001

N 155/2001 3.4.2001 Wijziging van de agromonetaire compenserende maatregelen 
— Schapenvleessector 

PB C 140 van 12.5.2001

NN 24/2001 3.4.2001 Herstructurering van de varkensvleessector PB C 140 van 12.5.2001

N 812/1999 15.5.2001 Regelingen voor beheersovereenkomsten PB C 172 van 16.6.2001

N 158b/2001 6.6.2001 Eerste tranche van de agromonetaire steun in de rundvleessector PB C 199 van 14.7.2001

NN 25/2001 6.6.2001 Regeling voor het opruimen van vee PB C 199 van 14.7.2001

N 494/2000 24.7.2001 Wijziging van de regeling inzake landschapsbeheer PB C 247 van 5.9.2001

N 442/2001 14.8.2001 Financiering van de kosten in verband met het testen van 
runderen op BSE

PB C 258 van15.9.2001

NN 49/2001 20.8.2001 Schotse campagne voor rood vlees PB C 268 van 22.9.2001

N 472/2001 26.9.2001 Regeling voor landbouwontwikkeling 2001 (Engeland) PB C 313 van 8.11.2001

N 565/2001 2.10.2001 Agromonetaire steun voor de rundvleessector PB C 323 van 20.11.2001

C 61/1996 17.10.2001 Regionale wet nr. 81/1995: toepassing op de afzet van de 
producten van bijlage 2 van het EG-Verdrag (Sicilië)

PB L 64 van 7.3.2002

NN 22/2000 17.1.2001 Steun om de landbouw compensatie te bieden voor de 
verhoogde energieprijzen

N 831/1997
(C 1/2001)

31.1.2001 Garantie ten behoeve van een groenteverwerkend bedrijf 
(Thüringen)

PB C 320 van 15.11.2001

N 775/2000
(C 5/2001)

17.1.2001 Steun voor landbouwondernemingen die zijn getroffen door de 
dierlijke epidemie „blue tongue” (Sardinië) 

PB C 327 van 22.11.2001

N 745/2000
(C 4/2001)

17.1.2001 Schade als gevolg van droogte in het jaar 2000 (Sardinië) PB C 263 van 19.9.2001

N 98/2000
(C 17/2001)

28.3.2001 Verbetering van de condities voor de verwerking van 
landbouwproducten (Veneto)

PB C 140 van 12.5.2001

N 47/2001 25.7.2001 Steun ten behoeve van de landbouw — 
Plattelandsinfrastructuren en bosbouw (Sardinië) 

PB C 23 van 23.1.2002

N 797/1999
(C 59/2001)

25.7.2001 AIMA-programma voor de pluimveehouderijsector PB C 254 van 13.9.2001
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Nederland

Spanje

1.5. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het 
EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd en de steun verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Griekenland

1.6. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het 
EG-Verdrag met een (gedeeltelijk) negatieve eindbeschikking heeft beëindigd en 
de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Italië

1.7. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag 
heeft beëindigd, wegens het intrekken door de lidstaat van de betwiste maatregel

Duitsland

Italië

NN 29b/2000
(C 68/2001)

19.9.2001 Regionaal wetsontwerp dat voorziet in een financiële 
deelneming in solidariteitsfondsen (Emilia-Romagna)

PB C 315 van 9.11.2001

N 795/1999
(C 65/2001)

19.9.2001 Dringende interventies in de landbouw (Sicilië) PB C 315 van 9.11.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Jaar- en meerjarenbalans — Artikelen 121, 123 en 126 van Wet 
nr. 388/2000

PB C 21 van 24.1.2002

N 781/2000
(C 81/2001)

13.11.2001 Financiering van landbouwactiviteiten met het oog op de 
verbetering van de kwaliteit van producten en van het bestaan 
van de exploitanten (provincie Campobasso — Molise)

PB C 354 van 13.12.2001

NN 163/2001 11.12.2001 Redding en herstructurering van landbouwondernemingen in 
moeilijkheden (Marche)

PB C 143 van 15.6.2002

N 568/2001 20.12.2001 Varkensvlees — Sanering van slachterijen PB C 37 van 9.2.2002

NN 13/1999
(C 2/2001)

17.1.2001 Steun voor de verwerving van melkquota (Asturië) PB C 87 van 17.3.2001

NN 19/2001 11.4.2001 Steun naar aanleiding van de stijging van de brandstofprijzen

N 681a/2000
(C 22/2001)

11.4.2001 Steun naar aanleiding van de stijging van de brandstofprijzen PB C 172 van 16.6.2001

C 62/1998 31.1.2001 Steun voor de sector groente en fruit (1997) PB L 93 van 3.4.2001

C 61/1996 17.10.2001 Regionale Wet nr. 81/1995: toepassing op de afzet van de 
producten van bijlage 2 van het EG-Verdrag (Sicilië)

PB L 64 van 7.3.2002

C 83/1998 13.11.2001 Regionaal plan voor de herstructurering van 
landbouwondernemingen (Sardinië)

C 8/2000 18.7.2001 Steun voor beroepsopleidingen (Beieren) PB C 236 van 22.8.2001

C 9/1996 19.9.2001 Wet nr. 23/1995 betreffende waarborgverenigingen voor 
KMO´s in de landbouw (Sicilië)

PB C 1 van 4.1.2002
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1.8. Overige beschikkingen van de Commissie

Spanje

2. In de visserijsector

2.1. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft 
verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag in te leiden

Oostenrijk

Denemarken

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

NN 19/2001 25.4.2001 Steun naar aanleiding van de stijging van de brandstofprijzen

N 681a/2000 25.4.2001 Steun naar aanleiding van de stijging van de brandstofprijzen PB C 172 van 16.6.2001

N 743/2001 21.12.2001 Tenuitvoerlegging van de structurele maatregelen van de 
Gemeenschap in de visserijsector (Burgenland)

N 596/2000 9.1.2001 Wetsontwerp inzake de visserijbank PB C 133 van 5.5.2001

N 419/2000 17.1.2001 Limfjorden — Sloop van schepen PB C 172 van 16.6.2001

N 532/2000 2.4.2001 Structurele maatregelen — Visserij PB C 133 van 5.5.2001

NN 5/1998 28.2.2001 Steun voor de ambachtelijke visserij PB C 107 van 7.4.2001

N 86/2001 11.6.2001 Interventies van Ofimer PB C 263 van19.9.2001

N 147b/2000 3.7.2001 Wet betreffende het beleid voor de overzeese departementen — 
Visserij en aquacultuur

PB C 59 van 6.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Steun voor de bouw en aankoop van vissersschepen PB C 25 van 29.1.2002

N 854/2000 26.2.2001 Thüringen — Investeringssteun voor de binnenvisserij/
aquacultuur

PB C 107 van 7.4.2001

N 54/2001 24.4.2001 Mecklenburg-Voorpommeren — Steun voor de kottervisserij en 
kustvisserij

PB C 160 van 2.6.2001

N 853/2000 5.6.2001 Sleeswijk-Holstein — Steun voor de binnenvisserij en 
aquacultuur

PB C 219 van 4.8.2001

N 199/2001 28.6.2001 Aquacultuur — Saksen PB C 219 van 4.8.2001

N 342/2001 14.8.2001 Investeringssteun voor de binnenvisserij (Mecklenburg-
Voorpommeren)

N 281/2001 27.9.2001 Steun voor de binnenvisserij in Nedersaksen

N 55/2001 27.9.2001 Brandenburg — Bevordering van structurele maatregelen in de 
binnenvisserij

N 320/2001 27.9.2001 Mecklenburg-Voorpommeren — Aquacultuur

N 518/2001 10.10.2001 Steun voor de verbetering van de uitrusting van vissershavens in 
Nedersaksen

N 621/2000 26.2.2001 Operationeel visserijprogramma 2000-2006 PB C 102 van 31.3.2001

N 332/2000 8.8.2001 Schade in de mosselteelt/oesterteelt PB C 330 van 24.11.2001
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Ierland

Italië

Nederland

Portugal

Spanje

N 527/2000 19.2.2001 Programma voor de afzet van zeevruchten PB C 94 van 24.3.2001

N 529/2000 19.2.2001 Steunmaatregelen in de visserijsector PB C 94 van 24.3.2001

N 528/2000 10.5.2001 Vernieuwing en modernisering van de vissersvloot PB C 263 van 19.9.2001

N 525/2000 8.6.2001 Aanpassing van de visserij-inspanning PB C 263 van 19.9.2001

N 547/2000 28.8.2001 Steun voor aquacultuur PB C 59 van 6.3.2002

N 526/2000 28.8.2001 Bijstand voor de verwerking van zeevruchten PB C 59 van 6.3.2002

N 67/2001 7.3.2001 Tijdelijke stopzetting van de activiteit — Visserijsector — 
Sicilië

PB C 117 van 21.4.2001

N 729b/2000 8.5.2001 Uitbreiding tot de visserij van de instrumenten die zijn 
opgenomen in de via onderhandelingen vastgestelde 
programmering

PB C 263 van 19.9.2001

N 746b/2000 17.7.2001 Steun voor KMO’s via Friula Lis SpA (Friuli-Venezia Giulia) PB C 59 van 6.3.2002

NN 92/2001 30.10.2001 Definitief uit de vaart nemen van vissersschepen PB C 77 van 28.3.2002

N 80/2001 10.4.2001 Structurele maatregelen in de visserijsector PB C 149 van 19.5.2001

N 497/2000 10.10.2001 Wijziging van diverse staatssteunmaatregelen voor de 
visproductie

N 539/2001 10.10.2001 Fonds voor mosselonderzoek

N 603/2001 21.12.2001 Verordening financiering scholpromotie 2002

N 89/2001 18.4.2001 Tijdelijke stopzetting — Sardines — Visserijsector PB C 160 van 2.6.2001

N 695/2000 31.5.2001 Salariscompensatiefonds voor de visserijsector PB C 328 van 23.11.2001

N 107/2000 8.8.2001 Steunstelsel voor de lokale en kustvisserij (Sipesca) PB C 328 van 23.11.2001

NN 125/2000 30.10.2001 Operationeel visserijprogramma (2000-2006) PB C 358 van 15.12.2001

N 675/2000 3.1.2001 Sociaal-economische maatregelen (Galicië) PB C 44 van 10.2.2001

N 87b/2000 5.2.2001 Valencia — Levensmiddelenkwaliteit — Visserijsector PB C 102 van 31.3.2001

N 657/2000 23.2.2001 Steun voor de uitrusting van vissershavens PB C 117 van 21.4.2001

N 614/2000 23.2.2001 Investeringssteun voor de aquacultuur (Galicië) PB C 117 van 21.4.2001

N 71/2001 16.3.2001 Verwerking en afzet van producten van de visserij en 
aquacultuur (Baskische regering)

PB C 160 van 2.6.2001

N 616/2000 21.3.2001 Steun voor de uitrusting van havens PB C 133 van 5.5.2001

N 95/2001 2.4.2001 Structurele steun voor de visserij (Ceuta en Melilla) PB C 166 van 9.6.2001

N 764/2000 18.4.2001 Steun voor de ambachtelijke kustvisserij PB C 149 van 19.5.2001

N 175/2001 17.5.2001 Structurele steun voor de visserij (Navarra) PB C 328 van 23.11.2001

N 171/2001 17.5.2001 Verwerking en afzet van producten van de visserij en 
aquacultuur (Madrid)

PB C 328 van 23.11.2001

N 72/2001 11.6.2001 Verwerking en afzet van producten van de bosbouw en visserij 
(Generalidad Valenciana)

PB C 328 van 23.11.2001

N 260/2001 11.7.2001 Verwerking en afzet van visserijproducten (Aragón) PB C 328 van 23.11.2001

N 259/2001 11.7.2001 Structurele steun voor de visserij (Asturië) PB C 328 van 23.11.2001

N 40/2001 11.7.2001 Structurele steun voor de visserij (Baskenland) PB C 226 van 11.8.2001

N 768/2000 11.7.2001 Steun voor het bevorderen en onderzoeken van nieuwe 
commerciële afzetmarkten (Balearen)

PB C 226 van 11.8.2001

N 767/2000 11.7.2001 Verwerking van producten van de visserij en aquacultuur/
havenuitrusting (Balearen)

PB C 226 van 11.8.2001
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Verenigd Koninkrijk

2.2. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand 
de door de Commissie gevraagde inlichtingen te verstrekken

Frankrijk

2.3. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

België

Frankrijk

N 762/2000 11.7.2001 Steun voor de aquacultuur (Balearen) PB C 226 van 11.8.2001

N 763/2000 17.7.2001 Steun voor de bouw en modernisering van schepen (Balearen) PB C 234 van 18.8.2001

N 769/2000 18.7.2001 Sociaal-economische maatregelen (Balearen) PB C 234 van 18.8.2001

N 765/2000 18.7.2001 Steun voor het definitief stopzetten van visserijactiviteiten PB C 234 van 18.8.2001

N 618/2000 18.7.2001 Structurele steun voor de visserij PB C 330 van 24.11.2001

N 332/2001 24.7.2001 Investeringen in de aquacultuur (Galicië) PB C 328 van 23.11.2001

N 331/2001 24.7.2001 Verwerking en afzet van producten van de visserij en 
aquacultuur (Extremadura)

PB C 330 van 24.11.2001

N 410/2001 7.8.2001 Steun voor de aquacultuur (Aragón) PB C 328 van 23.11.2001

N 39/2001 14.8.2001 Structurele verbetering en modernisering van de visserij 
(Murcia)

PB C 330 van 24.11.2001

N 508/2001 11.10.2001 Verwerking en afzet van producten van de visserij en 
aquacultuur (Castilla-La Mancha) 

PB C 342 van 5.12.2001

N 753/2000 13.11.2001 Steun voor de vernieuwing van de vissersvloot (Cantabrië) PB C 59 van 6.3.2002

N 751/2000 13.11.2001 Steun voor producten van de visserij en aquacultuur en voor de 
uitrusting van vissershavens (Cantabrië)

PB C 59 van 6.3.2002

N 754/2000 27.11.2001 Steun voor de modernisering en reconversie van vissersschepen 
(Cantabrië)

PB C 59 van 6.3.2002

N 752/2000 30.11.2001 Steun voor de ambachtelijke kustvisserij (Cantabrië) PB C 30 van 2.2.2002

N 620/2001 20.12.2001 Stopzetten van de heekvangst — Baskenland PB C 59 van 6.3.2002

N 611b/2001 20.12.2001 Verwerking en afzet — Sectoren landbouw, visserij en voeding

N 506/2001 20.12.2001 Steun voor de aquacultuur (Castilla-La Mancha) PB C 59 van 6.3.2002

N 179/2001 31.5.2001 Door het FIOV gecofinancierde projecten in de visserij en 
aquacultuur (Schotland)

PB C 263 van 19.9.2001

N 177/2001 31.5.2001 Door het FIOV gecofinancierde projecten in de visserij en 
aquacultuur (Engeland)

PB C 263 van 19.9.2001

N 490/2001 28.8.2001 Regeling voor vissersschepen 2001 (Schotland) PB C 59 van 6.3.2002

N 180/2001 11.10.2001 Door het FIOV gecofinancierde projecten in de visserij en 
aquacultuur (Noord-Ierland)

PB C 77 van 28.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Steun voor de bouw en aankoop van vissersschepen PB C 25 van 29.1.2002

N 632/2000
(C 3/2001)

17.1.2001 Steun voor brandstof ten behoeve van de visserij PB C 78 van 10.3.2001

NN 111/2000
(C 9/2001)

31.1.2001 Compenserende maatregelen voor de stijging van de 
gasolieprijzen in de visserij

PB C 78 van 10.3.2001

NN 11/1997
(C 76/2001)

30.10.2001 Steun voor de bouw en aankoop van vissersschepen PB C 25 van 29.1.2002

NN 80/2000
(C 91/2001)

11.12.2001 Steun voor de viskwekers en vissers die schade hebben 
opgelopen door de olieramp en storm

PB C 39 van 13.2.2002
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Italië

Nederland

Spanje

Verenigd Koninkrijk

2.4. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag 
heeft beëindigd, wegens het intrekken door de lidstaat van de betwiste maatregel

Italië

2.5. Overige beschikkingen van de Commissie

België

Spanje

3. In de vervoerssector

3.1. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie zonder de formele onderzoeksprocedure in te 
leiden heeft vastgesteld dat er geen sprake is van steun in de zin van artikel 87, lid 1, 
van het EG-Verdrag

Ierland

Italië

NN 21/2001
(C 29/2001)

8.5.2001 Maatregelen ten behoeve van visserijbedrijven naar aanleiding 
van de stijging van de brandstofprijzen

PB C 179 van 25.6.2001

NN 15/2001
(C 84/2001)

13.11.2001 Technische onderbreking van de visserij PB C 25 van 29.1.2002

NN 12/2001
(C 83/2001)

13.11.2001 Verontreiniging door plantenslijm in de Adriatische Zee PB C 25 van 29.1.2002

N 159/2001 8.5.2001 SFM-premielasten

NN 108/2000
(C 7/2001)

31.1.2001 Vrijstelling van sociale lasten PB C 78 van 10.3.2001

NN 109/1999
(C 88/2001)

28.11.2001 Steun voor de aankoop van quota voor verhuur aan vissers PB C 38 van 12.2.2002

NN 108/1999
(C 87/2001)

28.11.2001 Quotaverhuur aan vissers door de Orkney Islands Council PB C 38 van 12.2.2002

C 54/1997 17.1.2001 Maatregelen met betrekking tot de visserij — Sicilië PB L 62 van 2.3.2001

N 632/2000 31.1.2001 Steun voor brandstof ten behoeve van de visserij PB C 78 van 10.3.2001

N 95/2001 25.4.2001 Structurele steun voor de visserij (Ceuta en Melilla) PB C 166 van 9.6.2001

NN 86/2001 5.10.2001 Air Rianta — Ierse luchthavens

N 58/2000 13.3.2001 Promotie van het luchthavensysteem van Piemonte

N 733/2000 25.4.2001 LR nr. 7/2000 — Verbetering van de openbaar-vervoersdiensten 
van taxi’s
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3.2. Steungevallen die de Commissie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft 
verklaard zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag 
of van artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS in te leiden

Oostenrijk

België

Denemarken

Finland

Frankrijk

Duitsland

Italië

Luxemburg

N 219/2001 20.6.2001 Proefprogramma voor de ontwikkeling van intermodaal vervoer 
op de Donau

PB C 244 van 1.9.2001

NN 153/2001 20.12.2001 Staatsgarantie voor de luchtvaartindustrie PB C 59 van 6.3.2002

N 636/2001 17.10.2001 Overbruggingskrediet voor Sabena

NN 141/2001 11.12.2001 Tijdelijk verzekeringsregiem in de luchtvaartsector PB C 24 van 26.1.2002

N 550/2001 11.12.2001 Laad- en losinstallaties voor de binnenvaart PB C 24 van 26.1.2002

NN 127/2000 28.3.2001 Herstructureringssteun voor Combus AS PB C 133 van 5.5.2001

NN 161/2001 20.12.2001 Tijdelijke wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor 
Deense vliegtuigen en luchthavens

PB C 30 van 2.2.2002

NN 146/2001 20.12.2001 Tijdelijke wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor 
Deense vliegtuigen en luchthavens

PB C 30 van 2.2.2002

N 856/2000 23.3.2001 Terugbetaling aan reders van sociale werkgeverspremies

N 766/2000 31.1.2001 Terugbetaling van sociale werkgeverspremies aan 
scheepvaartondernemingen

N 639/2000 1.3.2001 Luchtvaartverbinding Corsica-Lyon

N 638/2000 1.3.2001 Luchtvaartverbinding Corsica-Montpellier

N 88/2001 30.4.2001 Terugbetaling aan scheepvaartondernemingen van 
kinderbijslag- en werkloosheidspremies

NN 122/2000 23.5.2001 Sernam PB C 199 van 14.7.2001

N 321/2001 20.6.2001 Verlenging van de looptijd van de aan de SFTRF verleende 
autosnelwegconcessie

PB C 211 van 28.7.2001

N 299/2001 2.10.2001 Plan betreffende steun voor Franse vervoerders over 
waterwegen 2001-2003

PB C 342 van 5.12.2001

NN 157/2001 20.12.2001 Instrument ter dekking van het luchtvaartrisico met 
staatsgarantie

NN 97/2000 28.3.2001 Opleidingssteun voor de zeevaart 2000 PB C 166 van 9.6.2001

N 723/2001 20.12.2001 Steun voor „LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH”

NN 162/2001 20.12.2001 Staatsgarantie voor de luchtvaart PB C 59 van 6.3.2002

N 292/2000 25.4.2001 Trento — Wegvervoer PB C 160 van 2.6.2001

NN 140/2001 28.11.2001 Staatsgarantie voor luchtvaartmaatschappijen
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Nederland

Portugal

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

3.3. Voorlopige beschikkingen waarbij de lidstaat wordt aangemaand 
de door de Commissie gevraagde inlichtingen te verstrekken

Frankrijk

3.4. Steunmaatregelen waarvoor de Commissie de onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, 
van het EG-Verdrag heeft ingeleid voor de volledige maatregel of een deel ervan

Frankrijk

Italië

N 597/2000 31.1.2001 Steun voor de binnenvaart PB C 102 van 31.3.2001

N 583/2000 3.7.2001 Beperking van CO2 PB C 234 van 18.8.2001

NN 144/2001 28.11.2001 Urgente overgangsmaatregelen in verband met de uitzonderlijke 
gevolgen voor de luchtvaart van de handelwijze van 
verzekeringsmaatschappijen

NN 48/2001 25.7.2001 Trasmed — Contract 1998 PB C 96 van 20.4.2002

NN 143/2001 20.12.2001 Herverzekering door de staat voor de risico’s in verband met 
oorlog en terrorisme waar de luchtvaart mee te maken kan 
krijgen

N 785/2000 28.2.2001 Opleiding van zeevarenden PB C 107 van 7.4.2001

N 542/2001 30.10.2001 Vrijstelling/verlaging van belastingen en sociale premies PB C 347 van 8.12.2001

NN 139/2001 11.12.2001 Maatregelen betreffende verzekeringen in de luchtvaart PB C 24 van 26.1.2002

N 687/2000 13.2.2001 Mededinging met het oog op innovatieve oplossingen in de 
spoorweglogistiek

N 500/2001 19.9.2001 Netwerktoelagen voor erkende beheerders van zware 
spoorweginfrastructuur

PB C 333 van 28.11.2001

N 499/2001 2.10.2001 Steun voor zeevaartopleidingen — SMarT PB C 347 van 8.12.2001

NN 90/2001 23.10.2001 Luchtvaartverzekering PB C 108 van 4.5.2002

N 649/2001 20.12.2001 Subsidie voor vrachtfaciliteiten PB C 45 van 19.2.2002

NN 112.2000 17.4.2001 Maatregelen ten behoeve van het wegvervoer in verband met de 
stijging van de olieprijs

PB C 160 van 2.6.2001

NN 16/2001
(C 14/2001)

28.2.2001 Steun voor de Société nationale maritime Corse-Méditerranée PB C 117 van 21.4.2001

NN 112/2000
(C 25/2001)

17.4.2001 Maatregelen ten behoeve van het wegvervoer in verband met de 
stijging van de olieprijs

PB C 160 van 2.6.2001

NN 56/2000
(C 24/2001)

11.4.2001 Maatregelen ten behoeve van wegvervoerders in verband met de 
oliecrisis

PB C 160 van 2.6.2001

N 93/2001
(C 97/2001)

20.12.2001 Veiligheid van het zeevervoer PB C 50 van 23.2.2002
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Nederland

3.5. Steungevallen waarin de Commissie geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, 
van het EG-Verdrag heeft geconstateerd en waarin zij de procedure 
van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag heeft beëindigd

Italië

3.6. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het 
EG-Verdrag met een positieve eindbeschikking heeft beëindigd en de steun verenigbaar 
met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

België

Frankrijk

Italië

3.7. Steungevallen waarvoor de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het 
EG-Verdrag met een (gedeeltelijk) negatieve eindbeschikking heeft beëindigd en 
de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard

Frankrijk

Italië

NN 115/2000
(C 26/2001)

11.4.2001 Nederlandse steun voor het wegvervoer PB C 160 van 2.6.2001

NN 43/2001 11.7.2001 Sleepvaart

C 81/1998 18.7.2001 Maatregelen ten behoeve van de havensector, artikelen 24 tot en 
met 29

C 27/1993 18.7.2001 Maatregelen ten behoeve van het werken in de havensector

C 69/1999 18.7.2001 Opleidingssteun voor Sabena PB L 249 van 19.9.2001

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — Aanvullende herstructureringsmaatregelen 
(80 miljoen FRF)

C 14/2001 30.10.2001 Steun voor de Société nationale maritime Corse-Méditerranée PB L 50 van 21.2.2002, 
blz. 50

C 64/1999 20.6.2001 Tirrenia Groep PB L 305 van 4.12.2001

C 54/1996 18.7.2001 Luchtvervoer

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — Aanvullende herstructureringsmaatregelen 
(80 miljoen FRF)

C 81/1998 18.7.2001 Maatregelen ten behoeve van de havensector, artikelen 24 tot en 
met 29

C 27/1993 18.7.2001 Maatregelen ten behoeve van het werken in de havensector
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3.8. Steunmaatregelen waarbij de Commissie nota heeft genomen van de toezegging van de 
lidstaat om de bestaande maatregelen met de geldende regels in overeenstemming 
te brengen, nadat de Commissie krachtens artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag 
dienstige maatregelen heeft voorgesteld

Nederland

E — Arresten van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap

1. Gerecht van eerste aanleg

2. Hof van Justitie

E 45/2000 3.7.2001 Belastingvrijstelling ten gunste van de Schiphol Groep 
(luchthaven Schiphol (Amsterdam Airport))

Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in

T-9/98 Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH tegen 
Commissie van de Europese Gemeenschappen 22.11.2001 PB C 31 van 2.2.2002, blz. 7

T-12/99,
T-63/99

UK Coal plc tegen Commissie van de Europese 
Gemeenschappen 12.7.2001

PB C 331 van 24.11.2001, 
blz. 18

T-6/99 ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH tegen 
Commissie van de Europese Gemeenschappen 5.6.2001

PB C 3 van 
5.1.2002, blz. 22

T-187/99 Agrana Zucker und Stärke AG tegen Commissie 
van de Europese Gemeenschappen 7.6.2001

PB C 259 van 
15.9.2001, blz. 7

T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia tegen Commissie 
van de Europese Gemeenschappen 4.4.2001

T-69/96 Hamburger Hafen- und Lagerhaus 
Aktiengesellschaft, Zentralverband der 
Deutschen Seehafenbetriebe e.V. en 
Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. 
tegen Commissie van de Europese 
Gemeenschappen 21.3.2001

PB C 161 van 
2.6.2001, blz. 13

T-73/98 Société chimique Prayon-Rupel SA tegen 
Commissie van de Europese Gemeenschappen 15.3.2001

PB C 150 van 19.5.2001, 
blz. 20

T-156/98 RJB Mining plc tegen Commissie van de 
Europese Gemeenschappen 31.1.2001

PB C 134 van 5.5.2001, 
blz. 17

Zaak Partijen Datum Gepubliceerd in

C-53/00 Ferring SA tegen Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) 22.11.2001

PB C 17 van
19.1.2002, blz. 6

C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH en Wietersdorfer & 
Peggauer Zementwerke GmbH tegen 
Finanzlandesdirektion für Kärnten 8.11.2001

PB C 3 van 
5.1.2002, blz. 6

C-276/99 Bondsrepubliek Duitsland tegen Commissie van 
de Europese Gemeenschappen 25.10.2001

PB C 369 van 
22.12.2002, blz. 2

C-400/99 Italiaanse Republiek tegen Commissie van de 
Europese Gemeenschappen 9.10.2001

PB C 348 van 
8.12.2001, blz. 4
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C-390/98 H. J. Banks & Co. Ltd tegen The Coal Authority 
en Secretary of State for Trade and Industry 20.9.2001

PB C 17 van 
19.1.2002, blz. 2

C-378/98 Commissie van de Europese Gemeenschappen 
tegen Koninkrijk België 3.7.2001

PB C 227 van
11.8.2001, blz. 5

C-280/99 P
C-282/99 P

Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA en 
Ferriera Acciaieria Casilina SpA tegen 
Commissie van de Europese Gemeenschappen 21.6.2001

PB C 227 van 11.8.2001, 
blz. 3

C-204/97 Portugese Republiek tegen Commissie van de 
Europese Gemeenschappen 
Staatssteun — Steun aan producenten van 
likeurwijn en eau-de-vie — Steun van Franse 
Republiek in kader van verhoging van nationale 
belastingen 3.5.2001

PB C 200 van
14.7.2001, blz. 8

C261/99 Commissie van de Europese Gemeenschappen 
tegen Franse Republiek 
Niet-nakoming — Staatssteun die onverenigbaar 
is met gemeenschappelijke markt — 
Terugvordering — Ontbreken van volstrekte 
onmogelijkheid tot uitvoering 22.3.2001

PB C 200 van 14.7.2001, 
blz. 3

C-17/99 Republiek Frankrijk tegen Commissie van de 
Europese Gemeenschappen 22.3.2001

PB C 200 van
14.7.2001, blz. 3

C-379/98 PreussenElektra AG tegen Schleswag AG in 
aanwezigheid van Windpark Reußenköge III 
GmbH en deelstaat Sleeswijk-Holstein 13.3.2001

PB C 173 van
16.6.2001, blz. 18

C-99/98 Republiek Oostenrijk tegen Commissie van de 
Europese Gemeenschappen 15.2.2001

PB C 173 van
16.6.2001, blz. 7
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IV — INTERNATIONAAL

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de
Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van
Amerika en de regering van Canada betreffende de toepassing van hun mededingingsregels —
1 januari 2001 tot en met 31 december 2001

1. Verenigde Staten

1.1. Inleiding

Op 23 september 1991 sloot de Commissie een overeenkomst met de regering van de Verenigde Staten van
Amerika betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (234) (de „Overeenkomst van 1991”),
waarmee wordt beoogd de samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten te bevorderen. Bij een
gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie van 10 april 1995 (235)werd de overeenkomst
goedgekeurd en van toepassing verklaard vanaf de datum van ondertekening door de Commissie.

Op 4 juni 1998 trad een nieuwe overeenkomst, die de bepalingen inzake positieve internationale
courtoisie van de Overeenkomst van 1991 versterkt, in werking (236) (de „Overeenkomst van 1998”), na
goedkeuring bij een gezamenlijk besluit van de Raad en de Commissie van 29 mei 1998.

Op 8 oktober 1996 stelde de Commissie het eerste verslag over de toepassing van de Overeenkomst van
1991 vast voor de periode van 10 april 1995 tot en met 30 juni 1996 (237). Het tweede verslag betrof het
resterende deel van het kalenderjaar 1996 en bestreek de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 december
1996 (238). Het derde verslag had betrekking op het gehele kalenderjaar 1997 (239), het vierde op het jaar
1998 (240), het vijfde op 1999 (241) en het zesde op het jaar 2000 (242). Het onderhavige verslag behandelt
het kalenderjaar van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001. Het moet worden gelezen in
samenhang met het eerste verslag, waarin de voordelen, maar ook de beperkingen van dit type
samenwerking in detail zijn uiteengezet.

Kort samengevat voorziet de Overeenkomst van 1991 in:

— wederzijdse kennisgeving van zaken die door de mededingingsautoriteit van de ene partij worden
onderzocht, voorzover die zaken de gewichtige belangen van de andere partij kunnen raken
(artikel  II), en uitwisseling van informatie over algemene zaken die betrekking hebben op de
tenuitvoerlegging van de mededingingsregels (artikel III);

¥234∂ Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen betreffende de toepassing van hun mededingingsregels (PB L 95 van 27.4.1995, blz. 47 en 50).

¥235∂ Zie PB L 95 van 27.4.1995, blz. 45 en 46.
¥236∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de

toepassing van de beginselen van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun mededingingswetgeving,
PB L 173 van 18.6.1998, blz. 26-31.

¥237∂ COM(96) 479 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 299-311.
¥238∂ COM(97) 346 def., zie XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 312-318.
¥239∂ COM(1998) 510 def., zie XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 317-327.
¥240∂ COM(1999) 439 def., zie XXVIIe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 313-328.
¥241∂ COM(2000) 618 def., zie XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 319-332.
¥242∂ COM(2002) 45 def., zie XXXe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 291-307.
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— samenwerking en coördinatie van het optreden van de mededingingsautoriteiten van beide partijen
(artikel IV);

— een procedure voor traditionele courtoisie, op grond waarvan elke partij zich ertoe verbindt bij haar
optreden ter handhaving van haar mededingingsregels rekening te houden met de gewichtige
belangen van de andere partij (artikel VI);

— een procedure voor positieve courtoisie, op grond waarvan elke partij de andere partij kan uitnodigen
om op basis van de wetgeving van laatstgenoemde partij passende maatregelen te nemen met
betrekking tot de concurrentieverstorende activiteiten die op haar grondgebied zijn uitgevoerd en die
de gewichtige belangen van de verzoekende partij raken (artikel V).

In aanvulling daarop wordt in de Overeenkomst van 1991 duidelijk gesteld dat niets daarin mag worden
uitgelegd op een wijze die in strijd is met de vigerende wetgeving van de Europese Unie en de Verenigde
Staten van Amerika (artikel IX). In het bijzonder blijven de mededingingsautoriteiten gebonden door hun
interne regels betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie die door hen
tijdens hun respectieve onderzoeken wordt verzameld (artikel VIII).

In de Overeenkomst van 1998 worden zowel het mechanisme van de „positieve internationale courtoisie”
als de omstandigheden waaronder daarvan gebruikgemaakt kan worden, verduidelijkt. In het bijzonder
worden in die overeenkomst de voorwaarden beschreven waaronder de verzoekende partij normaal
gesproken haar eigen handhavend optreden dient op te schorten en om optreden van de andere partij dient
te verzoeken.

1.2. Samenwerking tussen de EG en de VS in 2001

De Commissie heeft haar hechte samenwerking met de Antitrust Division van het Amerikaans ministerie
van Justitie (DoJ) en de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) in de loop van 2001 voortgezet,
in een zelfs nog groter aantal zaken. De contacten tussen ambtenaren van de Commissie en hun collega’s
van de twee Amerikaanse diensten zijn aanzienlijk toegenomen. Deze contacten gaan van uitvoerige
besprekingen van concrete zaken tot meer algemene, soms theoretische aangelegenheden die verband
houden met het mededingingsbeleid. De contacten in verband met de zaken hebben meestal de vorm van
telefoongesprekken, e-mails, het uitwisselen van documenten, of zijn andere contacten tussen de teams
die de zaken behandelden. Met een zekere regelmaat vinden er bijeenkomsten en contacten op hoog
niveau plaats. De samenwerking blijft wederzijds aanzienlijke vruchten afwerpen omdat de respectieve
handhavingsactiviteit wordt versterkt, nodeloze conflicten of onverenigbaarheden tussen die
handhavingsactiviteiten worden vermeden en er een beter begrip totstandkomt voor elkaars mededin-
gingsbeleid.

1.2.1. Fusiezaken

De tendens tot mondialisering van markten zette in de loop van het jaar door, wat het best wordt
geïllustreerd door het recordaantal en de omvang van grensoverschrijdende fusies: het aantal bij zowel de
Commissie als de Amerikaanse antitrustinstanties aangemelde operaties was in 2001 onverminderd hoog.
Met betrekking tot het onderzoek van deze voorgenomen fusies, waren er bijna dagelijks contacten
tussen ambtenaren van de Taskforce fusiecontrole van het directoraat-generaal Concurrentie en
ambtenaren van het Amerikaans ministerie van Justitie en de FTC. Samenwerking verloopt het
doelmatigst wanneer de betrokken partijen ermee instemmen dat de communautaire en de Amerikaanse
diensten de informatie in de aanmelding kunnen delen door afstand te doen van hun recht op een vertrou-
welijke behandeling. Dit gebeurt tegenwoordig vaak.
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In de zaak Metso/Svedala, die betrekking had op apparatuur voor het breken van natuursteen, werkten de
Commissie en de FTC volledig en intensief samen, niet alleen bij de materiële beoordeling van de zaak,
maar ook ten aanzien van de corrigerende maatregelen. De operatie werd uiteindelijk, onder oplegging
van verbintenissen, door beide autoriteiten goedgekeurd. Ook bij de zaak Nestlé/Ralston Purina, ter zake
van voeder voor huisdieren, werkten de Commissie en de FTC nauw samen tijdens het overleg over de
corrigerende maatregelen. In de zaak CVC/Lenzing onderhielden de Commissie en de FTC gedurende de
gehele procedure tot wederzijds voordeel nauwe contacten door het uitwisselen van informatie en door
overleg over en het ontwikkelen van een consistente analyse van de materiële hoofdzaken. Nadat de
Commissie de operatie had verboden, sloot de FTC zijn dossier. In de zaak GE/Honeywell werd de
operatie uiteindelijk door het Amerikaanse ministerie van Justitie goedgekeurd en door de Commissie
verboden. De Commissie kwam weliswaar tot een andere slotsom dan het Amerikaanse ministerie van
Justitie, maar dit was niet het gevolg van een gebrek aan trans-Atlantische samenwerking. De
samenwerking tussen de Commissie en het Amerikaanse ministerie van Justitie was juist zeer intensief en
werd vroegtijdig, dus ruim vóór de feitelijke kennisgeving van de transactie bij de Commissie, ingezet.

1.2.2. Niet-fusiezaken

In de loop van het jaar namen de contacten tussen de Commissie en de Amerikaanse antitrustdiensten in
niet-fusiezaken toe, vooral bij kartelzaken. Beide instellingen bespraken ongeveer elf kartelonderzoeken
die door zowel de Commissie als het Amerikaanse ministerie van Justitie werden onderzocht. De
contacten verliepen merendeels per telefoon en via e-mail. In enkele gevallen werd een bezoek afgelegd.
De samenwerking tussen de instellingen was in de zaak Fine Art Auction Houses vruchtbaar en leidde er
onder meer toe dat beide instellingen de tijdstippen van de stappen van het onderzoek op elkaar
afstemden. Dit had onder meer te maken met het strafrechtelijk onderzoek naar en de rechtszaak bij het
District Court van het Southern District van New York, tegen voormalig Sotheby-bestuursvoorzitter
Taubman. Ook deed een van de betrokken bedrijven afstand van de geheimhoudingsplicht, waardoor
beide instellingen van gedachten konden wisselen omtrent vertrouwelijke informatie. Eind 2001 was het
onderzoek van de Commissie nog niet beëindigd. Ook in andere zaken konden het Amerikaanse
ministerie van Justitie en de Commissie hun onderzoeken coördineren, bijvoorbeeld wat betreft de
tijdstippen van onverwachte inspecties bij de betrokken bedrijven.

1.3. Administratieve akkoorden betreffende wederzijdse deelname 
(Administrative Arrangements on Attendance: AAA)

De Commissie heeft op 31 maart 1999 haar goedkeuring gehecht aan een tekst van de administratieve
akkoorden tussen de mededingingsautoriteiten van de Europese Gemeenschappen en van de Verenigde
Staten betreffende hun wederzijdse deelname aan sommige fasen van de op grond van hun respectieve
mededingingsregels ingeleide procedures (243). Deze akkoorden zijn gesloten in het kader van de
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van de Verenigde Staten betreffende
de toepassing van hun mededingingsregels, en in het bijzonder de bepalingen over de coördinatie van de
handhavingsactiviteiten. In mei 2001 woonden vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van
Justitie de hoorzitting in de zaak GE/Honeywell bij.

1.4. EU/VS-werkgroep fusies

De werkzaamheden van de gezamenlijke EU/VS-werkgroep fusies zijn voortgezet. In de loop van 2001
waren er uitgebreide driepartijengedachtewisselingen (Commissie/Amerikaans ministerie van Justitie/FTC),

¥243∂ Bull. EU 3-1999, mededinging (18/43). Verslag 1999 (COM(2000) 618 def., blz. 5).
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waaronder een aantal tele- en videoconferenties. Op de bilaterale bijeenkomst van 24 september 2001
werd besloten de activiteiten van de werkgroep uit te breiden en de intensiveren.

1.5. Contacten op hoog niveau

Er waren talloze bilaterale contacten op hoog niveau tussen de Commissie en de bevoegde Amerikaanse
autoriteiten in de loop van 2001: commissaris Monti legde in maart een bezoek af in Washington en
maakte van de gelegenheid gebruik om onder meer belangrijke bewindslieden te ontmoeten. Op
24 september ontmoette commissaris Mario Monti in Washington in het kader van de jaarlijkse bilaterale
bijeenkomst van de EU en de VS de pasbenoemde hoofden van de Amerikaanse antitrustdiensten,
Assistant Attorney General Charles James van de Antitrust Division van het Amerikaans ministerie van
Justitie en Chairman Timothy Muris van de FTC. De bijeenkomst viel samen met de viering van het
tienjarig bestaan van de bilaterale overeenkomst op het gebied van mededinging tussen de EU en de VS.
In de loop van het jaar vonden eveneens bijeenkomsten plaats tussen de Commissie en overige
Amerikaanse instanties, zoals het Amerikaans ministerie van Vervoer (dat een zekere bevoegdheid heeft
voor het regelen van concurrentieaangelegenheden).

1.6. Statistische informatie

a) Aantal kennisgevingen van de Commissie en de autoriteiten van de VS

In de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 deed de Commissie in totaal 84 formele
kennisgevingen. De zaken zijn onderverdeeld in fusiezaken en niet-fusiezaken en zijn opgesomd in
bijlage 1.

De Commissie ontving in dezelfde periode in totaal 37 kennisgevingen van de autoriteiten van de VS.
Een lijst van deze zaken is opgenomen in bijlage 2, wederom met een onderverdeling in fusiezaken en
niet-fusiezaken.

Fusiezaken vertegenwoordigen het merendeel van alle kennisgevingen in beide richtingen. De
Commissie deed 71 keer kennisgeving voor fusiezaken en de autoriteiten van de VS 25 keer.

De vermelde cijfers geven het aantal zaken weer waarin een (of meer) kennisgevingen werden gedaan,
en niet het totale aantal afzonderlijke kennisgevingen. Op grond van artikel II van de overeenkomst
kunnen kennisgevingen plaatsvinden in uiteenlopende fasen van de procedure, zodat in eenzelfde zaak
verscheidene kennisgevingen kunnen worden gedaan.

b) Kennisgeving door de Commissie aan de lidstaten

Volgens de tekst van de interpretatieve brief die de Europese Gemeenschappen aan de VS hebben
gezonden en de Verklaring betreffende doorzichtigheid van de Commissie aan de Raad van 10 april 1995
stelt de Commissie, na kennisgeving aan de mededingingsautoriteiten van de VS, de lidstaat of lidstaten
waarvan de belangen in het geding zijn, op de hoogte van de kennisgevingen die zij heeft ontvangen van
de antitrustautoriteiten van de VS. Zodra er dus kennisgevingen worden ontvangen van de autoriteiten
van de VS, worden deze onmiddellijk naar de bevoegde eenheden van DG Concurrentie gezonden en
worden tegelijkertijd afschriften gestuurd naar de eventuele lidstaten waarvan de belangen in het geding
zijn. Evenzeer worden bij kennisgevingen van DG Concurrentie aan de VS-autoriteiten tegelijkertijd
afschriften gezonden aan de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn.
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1.7. Conclusies

2001 heeft een verdere intensivering van de samenwerking tussen de EU en de VS bij alle mededingings-
aangelegenheden te zien gegeven. In 2001 werd een recordaantal concentraties aangemeld bij zowel de
Commissie als de Amerikaanse autoriteiten. De samenwerking nam in 2001 sterk toe wat betreft de
bestrijding van wereldwijde kartels. Ook stemmen de autoriteiten aan weerszijden van de Atlantische
Oceaan hun aanpak op het gebied van vaststelling en tenuitvoerlegging van corrigerende maatregelen, en
op het gebied van het toezicht op de nakoming van de verbintenissen na fusies, steeds meer op elkaar af.
De Commissie, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FTC blijven tevens met elkaar in constante
dialoog over algemene kwesties van gemeenschappelijk belang inzake mededingingsbeleid en
handhaving.

2. Canada

2.1. Inleiding

De overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende samenwerking op mededin-
gingsgebied (244), is erop gericht de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en Canada met
betrekking tot de handhaving van hun respectieve mededingingsvoorschriften te bevorderen. De
overeenkomst werd ondertekend op de topbijeenkomst tussen de Europese Unie en Canada die op
17 juni 1999 te Bonn plaatsvond, en trad in werking bij de ondertekening ervan.

De overeenkomst voorziet voornamelijk in het volgende: i) wederzijdse kennisgeving van elk handhavend
optreden dat gewichtige belangen van de andere partij kan raken; ii) het verstrekken van onderlinge bijstand
door de mededingingsautoriteiten bij hun beider handhavingsactiviteiten; iii) coördinatie van de
handhavingsactiviteiten van beide partijen; iv) de mogelijkheid van de partijen om elkaar te verzoeken
handhavend op te treden (positieve courtoisie); v) de ene partij houdt rekening met de gewichtige belangen
van de andere partij bij het handhavend optreden (traditionele courtoisie); en vi) de uitwisseling van
gegevens tussen de partijen, volgens de toepasselijke nationale wetgevingen inzake geheimhouding van
vertrouwelijke informatie. Het verslag over de samenwerking tussen 17 juni 1999 en 31 december 2001
werd tegelijkertijd uitgebracht met het zesde verslag over de samenwerking met de Verenigde Staten (245).
Het voorliggende verslag heeft betrekking op het kalenderjaar lopend van 1 januari 2001 tot en met
31 december 2001.

2.2. Samenwerking

De mededingingsautoriteiten aan weerszijden hebben een toenemend aantal zaken onderzocht, met als
gevolg een grotere en verbeterde samenwerking. Er waren veelvuldige en vruchtbare contacten tussen de
Commissie en het Canadese Competition Bureau. Het overleg betrof zowel aangelegenheden in verband
met de zaken zelf als meer algemene beleidskwesties. De contacten in verband met de zaken hebben
meestal de vorm van telefoongesprekken, e-mails, het uitwisselen van documenten, of betreffen andere
contacten tussen de teams die de zaken behandelden. De contacten in verband met zaken bestreken alle
terreinen van de handhaving van het mededingingsrecht. Fusiezaken waren onder meer GE/Honeywell en
Nestlé/Ralston Purina en Bayer Aventis. De samenwerking bij kartelzaken nam aanzienlijk toe; beide

¥244∂ Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van Canada betreffende de toepassing van hun
mededingingsrecht, PB L 175 van 10.7.1999, blz. 50.

¥245∂ COM(2002) 45 def., zie XXXe Verslag over het mededingingsbeleid, blz. 291-307.
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autoriteiten bespraken ongeveer acht kartelonderzoeken waarmee zowel de Commissie als het Canadese
Competition Bureau zich bezighielden.

Tijdens bezoeken en via videoconferenties werden beleidsvraagstukken besproken. Zoals bepaald in de
samenwerkingsovereenkomst vonden er twee bilaterale bijeenkomsten plaats, in februari 2001 te Brussel
en in september 2001 te Ottawa, waaraan de hoofden van de respectieve mededingingsautoriteiten
deelnamen. Daarnaast kwamen de fusie- en karteleenheden van de respectieve autoriteiten bijeen om
vraagstukken te bespreken die specifiek betrekking hebben op hun gebied van de handhaving.

2.3. Statistische informatie

a) Aantal kennisgevingen van de Commissie en van het Canadese Competition Bureau

In de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001 deed de Commissie formeel kennisgeving
in acht zaken (bijlage 3). De Commissie ontving van het Canadese Competition Bureau (CCB) in 2001
tien formele kennisgevingen (bijlage 4).

b) Kennisgeving door de Commissie aan de lidstaten

Zoals in de overeenkomst is bepaald, heeft de Commissie de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in
het geding zijn, op de hoogte gebracht van de kennisgevingen die ze van het Canadese Competition
Bureau heeft ontvangen. De kennisgevingen die derhalve van het Competition Bureau worden
ontvangen, worden direct doorgestuurd naar de bevoegde eenheden van DG Concurrentie en er worden
tegelijkertijd afschriften gestuurd naar de eventuele lidstaten waarvan de belangen in het geding zijn. Op
dezelfde wijze worden van de kennisgevingen die DG Concurrentie aan het Competition Bureau doet,
afschriften gezonden naar de lidstaat of lidstaten waarvan de belangen in het geding zouden kunnen zijn.

2.4. Conclusie

De overeenkomst heeft geleid tot hechtere betrekkingen tussen de Commissie en het Canadese
Competition Bureau, alsook tot een beter begrip van elkaars mededingingsbeleid. Een toenemend aantal
zaken wordt onderzocht door beide mededingingsautoriteiten en er wordt derhalve in toenemende mate
erkend dat het belangrijk is tegenstrijdige beslissingen te vermijden en de handhavingsactiviteiten te
coördineren op dusdanige wijze dat dit beide partijen ten goede komt. De samenwerking nam in 2001
sterk toe wat betreft de bestrijding van wereldwijde kartels. De Commissie en het Canadese Competition
Bureau blijven tevens met elkaar in constante dialoog over algemene kwesties van gemeenschappelijk
belang inzake mededingingsbeleid en handhaving.
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BIJLAGE 1 (246)

KENNISGEVING VAN DE EUROPESE COMMISSIE 
AAN DE AUTORITEITEN VAN DE VS —  1.1.2001–31.12.2001

Fusiezaken

¥246∂ Om redenen van vertrouwelijkheid of ter geheimhouding van lopende onderzoeken omvat deze lijst slechts de
onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt.

01 Zaak COMP/M.2291 VNU/ACNielsen

02 Zaak COMP/M.2256 Philips/Agilent

03 Zaak COMP/M.2211 Universal Studio Networks/NTL/Studio Channel

04 Zaak COMP/M.2271 Cargill/Agribrands

05 Zaak COMP/M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville

06 Zaak COMP/M.2312 Abbott/BASF

07 Zaak COMP/M.2324 Sanmina Corp.

08 Zaak COMP/M.2208 Chevron/Texaco

09 Zaak COMP/M.2302 Heinz/CSM

10 Zaak COMP/M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich

11 Zaak COMP/M.2220 General Electric/Honeywell

12 Zaak COMP/M.2330 Cargill/Banks

13 Zaak COMP/M.1976 Shell/Halliburton/Welldynamics

14 Zaak COMP/M.2079 Raytheon/Thales

15 Zaak COMP/M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim

16 Zaak COMP/M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries

17 Zaak COMP/M.2275 PepsiCo/Quaker

18 Zaak COMP/M.2365 Schlumberger/Sema

19 Zaak COMP/M.2355 Dow Chemicals/Enichem Polyurethanes

20 Zaak COMP/M.2350 Campbell/ECBB (Unilever)

21 Zaak COMP/M.2231 Huntsmann International/Albright & Wilson

22 Zaak COMP/M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz

23 Zaak COMP/M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister

24 Zaak COMP/M.2222 UGC/Liberty Media

25 Zaak COMP/M.2394 SCI Systems/Nokia Networks

26 Zaak COMP/M.2435 Electronic Data Systems Corp./Systematics AG
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27 Zaak COMP/M.2424 Tyco/CIT

28 Zaak COMP/M.2405 Dow Chemical Company/Ascot plc

29 Zaak COMP/M.2359 International Fuel Cells/SOPC (Shell)

30 Zaak COMP/M.2466 Sodexho/Abela(II)

31 Zaak COMP/M.2190 LSG/OFSI

32 Zaak COMP/M.2421 Continental/Temic

33 Zaak COMP/M.2460 IBM/Informix

34 Zaak COMP/M.2415 Interpublic/True North

35 Zaak COMP/M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP

36 Zaak COMP/M.2461 OM Group/DMC

37 Zaak COMP/M.2439 Hitachi/STMicroelectronics SuperH JV

38 Zaak COMP/M.2489 Borg Warner/Hitachi

39 Zaak COMP/M.2337 Nestlé/Ralston Purina

40 Zaak COMP/M.2480 Thomson/Carlton JV

41 Zaak COMP/M.2531 Sara Lee/Earthgrains

42 Zaak COMP/M.2534 SCI Systems/Nokia Networks

43 Zaak COMP/M.2517 Bristol-Myers Squibb/Du Pont

44 Zaak COMP/M.2509 Dow/Reichhold JV

45 Zaak COMP/M.2575 Liberty Mutual/Grupo RSA España

46 Zaak COMP/M.2510 Cendant/Galileo

47 Zaak COMP/M.2510 Hernieuwde kennisgeving — Cendant/Galileo

48 Zaak COMP/M.2571 Johnson Controls/Sagem

49 Zaak COMP/M.2549 Sanmina/SIC Systems

50 Zaak COMP/M.2560 Apax Europe V — A.L.P. Delaware (VS) Mannesmann Plastics Machinery 
AG, Krauss-Maffei Corp., Van Dorn Demag Corp., Krauss-Maffei France, 
Netstal Maschinen AG

51 Zaak COMP/M.2526 GE Insurance Holdings/National Mutual Life

52 Zaak COMP/M.2559 USG/Deutsche Perlite

53 Zaak COMP/M.2505 Tyco/CR Bard

54 Zaak COMP/M.2584 Tyco/Sensormatic

55 Zaak COMP/M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA JV

56 Zaak COMP/M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur

57 Zaak COMP/M.2572 Time UK Publishing Holdings Ltd/IPC Group Ltd

58 Zaak COMP/M.2648 KPNQWEST/Global Telesystems
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Niet-fusiezaken

59 Zaak COMP/M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé JV

60 Zaak COMP/M.2562 Bertelsmann/France Loisirs

61 Zaak COMP/M.2651 AT & T/Concert

62 Zaak COMP/M.2667 Utilicorp/DB Australia/Midlands Electricity JV

63 Zaak COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

64 Zaak COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 

65 Zaak COMP/M.2656 Cinven/Klöckner

66 Zaak COMP/M.2613 Alcoa/BHP/Billiton JV

67 Zaak COMP/M.2502 Cargill/Cerestar

68 Zaak COMP/M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV

69 Zaak COMP/M.2642 BT/Concert

70 Zaak COMP/M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC

71 Zaak COMP/M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom

01 verzoek om inlichtingen 

02 verzoek om inlichtingen 

03 verzoek om inlichtingen

04 verzoek om inlichtingen

05 Zaak COMP/38.102 PO/NSI-VeriSign Registry

06 Zaak COMP/38.064/F Covisint

07 verzoek om inlichtingen

08 verzoek om inlichtingen

09 Zaak COMP/37.926 Sun Microsystems/ETSI

10 Zaak COMP/36.213/F2 GEAE + P & W

11 verzoek om inlichtingen

12 * * *

13 * * *
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BIJLAGE 2

KENNISGEVING VAN DE AUTORITEITEN 
VAN DE VS AAN DE EUROPESE COMMISSIE 

1.1.2001–31.12.2001

Fusiezaken

01 Philips/Agilent

02 Svedala/Metso

03 Quaker Oats/PepsiCo

04 Baker Holding/Lhoist

05 GlaxoSmithKline

06 Eastern Lime Holding/Blue Circle Ind

07 Ralston Purina/Nestlé

08 Svedala/Metso

09 France Télécom/Equant

10 Chevron/Texaco

11 General Electric/Honeywell

12 Phillips/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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Niet-fusiezaken (247)

01 Delta Airlines/Air France

02 Anchor (koolstofkathodeblok)

03 *

04 Waterleidingsprojecten van USAid (geldboete)

05 *

06 (Monochloorazijnzuur) Akzo Nobel

07 Powder River Basin Coal 

08 *

09 *

10 *

11 *

12 *

¥247∂ Om redenen van vertrouwelijkheid of ter geheimhouding van lopende onderzoeken omvat deze lijst slechts de
onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt.
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BIJLAGE 3 (248) 

KENNISGEVING VAN DE EUROPESE COMMISSIE 
AAN DE CANADESE AUTORITEITEN —  1.1.2001–31.12.2001

¥248∂ Om redenen van vertrouwelijkheid of ter geheimhouding van lopende onderzoeken omvat deze lijst slechts de
onderzoeken en zaken die openbaar zijn gemaakt.

01 Zaak COMP/M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits

02 Zaak COMP/M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media

03 verzoek om inlichtingen 

04 Zaak COMP/M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco

05 Zaak COMP/M.2518 GfE/Shell Hydrogen/HQC

06 Zaak COMP/ * *

07 verzoek om inlichtingen 

08 Zaak COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

09 Zaak COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 
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BIJLAGE 4 

KENNISGEVING VAN DE CANADESE AUTORITEITEN 
AAN DE EUROPESE COMMISSIE —  1.1.2001–31.12.2001

01 Koolstof- en grafietproducten

02 Levering en onderhoud van naspanningssystemen voor het Hibernia-platform

03 Koolstof- en grafietproducten

04 General Electric/Honeywell

05 Bulkvitamines en aanverwante producten

06 Koolstof- en grafietproducten

07 Koolstof- en grafietproducten

08 Bulkvitamines en aanverwante producten

09 *
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V — TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS 
IN DE LIDSTATEN

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen van de mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Uitvoeriger
gegevens over de activiteiten van deze autoriteiten zijn te vinden in de nationale verslagen die de meeste
mededingingsautoriteiten opstellen.

A — Ontwikkelingen inzake wetgeving

België

Op 10 augustus 2001 is een koninklijk besluit tot wijziging van artikel 53 van de op 1 juli 1999
gecoördineerde economische-mededingingswet (Belgisch Staatsblad van 22.9.2001, blz. 31914)
aangenomen. In zijn eerdere vorm verleende dit artikel 53 de Mededingingsraad de noodzakelijke
bevoegdheid voor de toepassing van de artikelen 81, lid 1, en 82 van het EG-Verdrag. Tot aan de
aanneming van bovenvermeld besluit viel de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag echter
onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie.

Dit besluit heeft ten doel de bepalingen van artikel 53 zó aan te passen dat de Mededingingsraad de
nieuwe bevoegdheden kan uitoefenen die hem zijn verleend bij Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de
Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op
groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, waarvan artikel 7 het
de bevoegde autoriteit van een lidstaat voortaan mogelijk maakt om net als de Europese Commissie het
voordeel van de toepassing van deze verordening in bepaalde gevallen in te trekken. Hiertoe moest
artikel 53 van de betrokken Belgische wet worden gewijzigd, aangezien deze bevoegdheid niet alleen
gebaseerd is op de artikelen 81, lid 1, en 82, maar in het bijzonder op artikel 81, lid 3, van het EG-
Verdrag.

Bovendien maakt de huidige formulering van artikel 53 de onmiddellijke toepassing van de herziene
Verordening nr. 17 mogelijk, die met name beoogt de nationale mededingingsautoriteiten de bevoegdheid
te verlenen om artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag toe te passen.

Denemarken

De Deense mededingingswet, laatstelijk gewijzigd in 2000, heeft in 2001 geen verdere wijzigingen
ondergaan.

Duitsland

In de verslagperiode bleef het mededingingsrecht in Duitsland grotendeels ongewijzigd. Er zijn slechts
kleine wijzigingen van kracht geworden. Daarbij ging het met name om verbeteringen inzake de toegang
tot statistische gegevens door de Monopolkommission (Monopoliecommissie) en het feit dat het
Bundeskartellamt de mogelijkheid kreeg om experts te raadplegen in het kader van zijn onderzoek.

Sinds 1 januari 2001 is de toegang van de Monopolkommission tot statistische gegevens verbeterd
dankzij een aanvulling op artikel 47 van de GWB, de Duitse mededingingswet. Voorheen hanteerde het
ambtelijk statistisch onderzoek losse ondernemingen als onderzoekseenheid, maar thans is het mogelijk
om ook met samenwerkingsvormen van ondernemingen in de vorm van concerns of andere groepen
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bedrijven rekening te houden. Op deze manier wil men met name de ontwikkeling van concentraties in de
handelssector gemakkelijker kunnen volgen.

In het kader van de overgang naar de euro hebben de Duitse kartelautoriteiten, de Kartellbehörden,
krachtens artikel 80, lid 1, van de GWB de mogelijkheid gekregen om de kosten voor expertiserapporten
volledig te laten vergoeden door de partij tegen wie de beschikking gericht is. Tot dusver was dit
gebonden aan een maximumbedrag ter hoogte van 100 000 DEM. Daardoor zou het voor het Bundeskar-
tellamt gemakkelijker kunnen worden om toegangsrechten tot essentiële faciliteiten ten gunste van
concurrenten af te dwingen, omdat juist op dat punt dikwijls uitsluitend aan de hand van dure en
tijdrovende expertiserapporten is vast te stellen of een bedrijf zijn concurrenten ten onrechte de toegang
tot eigen netwerken of andere infrastructurele faciliteiten weigert conform artikel 19, lid 4, van de GWB.

Griekenland

De Griekse wetgeving inzake mededinging (monopolies en oligopolies; controle) en vrije concurrentie
(bescherming), Wet nr. 703/1977, is in 2001 niet gewijzigd.

Spanje

De drie belangrijkste ontwikkelingen in het mededingingsbeleid die zich in 2001 hebben voorgedaan,
zijn de goedkeuring van:

1. Wet nr. 9/2001 van 4 juni tot wijziging van overgangsbepaling 6a van Wet nr. 54/1997 van
27 november voor de elektriciteitssector, bepaalde artikelen van Wet nr. 16/1989 van 17 juli op de
mededinging en bepaalde artikelen van Wet nr. 46/1998 van 17 december inzake de invoering van de euro
(waarin de inhoud van Real Decreto-Ley nr. 2/2001 van 2 februari is geïntegreerd).

De hierbij doorgevoerde wijzigingen hebben wezenlijke gevolgen voor de concentratiecontrole. In
concreto:

— kan de sectorale wetgeving tijdelijk worden opgeheven wanneer zulks noodzakelijk is voor het
vervullen van de bij concentraties opgelegde voorwaarden (die onder andere kunnen bestaan in de
verplichting om bepaalde zaken of activa over te dragen of in het opleggen van beperkingen aan de
participaties) en uitsluitend gedurende de uitvoering ervan;

— zijn er als instrument van gedwongen uitvoering nieuwe sancties ingevoerd voor de niet-naleving
van de met het oog op de goedkeuring van concentraties opgelegde voorwaarden. Zo kan de regering
dwangsommen opleggen van maximaal 12 020 euro voor iedere dag waarop een betrokkene in
gebreke blijft, en bovendien boeten wegens niet-naleving van maximaal 10 % van het betrokken
verkoopvolume.

Daarnaast

— is voorzien in een uitbreiding van de groepen overeenkomsten die de regering door middel van
vrijstellingsverordeningen kan goedkeuren, tot overeenkomsten waaraan twee of meer bedrijven
deelnemen en die beperkingen opleggen aan de distributie en/of verlening van bepaalde diensten
voor de (weder)verkoop ervan. Deze wijziging beoogt in de nationale wetgeving de nieuwe
communautaire groepsvrijstellingsverordening inzake verticale beperkingen op te nemen;
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— worden de president en de leden van het Tribunal de Defensa de la Competencia (het
mededingingsgerecht) voortaan voor slechts vijf jaar benoemd, en dit maximaal twee keer achter
elkaar.

2. Wet nr. 24/2001 van 27 december inzake fiscale en administratieve maatregelen en de sociale orde.

Met deze wet worden bepaalde artikelen van Mededingingswet nr. 16/1989 van 17 juli gewijzigd, met als
doel de verandering van het juridische karakter van het Tribunal de Defensa de la Competencia, dat —
terwijl het volledig onafhankelijk blijft en tot de rechterlijke macht blijft behoren — een autonome
instelling wordt, met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en een volledige beheersautonomie.

Dankzij dit nieuwe juridische karakter krijgt het Tribunal de Defensa de la Competencia niet alleen een
flexibeler en autonomer administratie en intern beheer — wat beter aansluit bij zijn aard en functies —,
maar kunnen ook zijn eigen middelen worden vergroot doordat in zijn nieuwe begroting 50 % van de
inkomsten uit de heffing voor analyse en bestudering van concentraties wordt opgenomen.

3. Real Decreto nr. 1443/2001 van 21 december tot uitvoering van de Mededingingswet nr. 16/1989
van 17 juli, wat betreft de controle op economische concentraties.

Dit nieuwe koninklijk decreet vervangt Real Decreto nr. 1080/1992 van 11 september, dat wordt
ingetrokken.

De nieuwe regeling zorgt voor de noodzakelijke modernisering van de regelgevende normen op het
gebied van concentratiecontrole en voor de vereiste aanpassing ervan aan de wetswijzigingen van de
laatste jaren (die worden besproken in de Spaanse bijdragen aan het Verslag van de Commissie van de
vorige jaren).

Met het oog hierop zijn wezenlijke aspecten van de procedure gewijzigd, waardoor de soepelheid,
transparantie en rechtszekerheid zijn vergroot, zijn op grond van de opgedane ervaringen verbeteringen
doorgevoerd en is het regelgevend kader aangepast aan de economische realiteit van de laatste jaren, die
erin bestaat dat de mededingingsautoriteiten steeds meer concentraties moeten analyseren, die bovendien
een steeds belangrijker en ingewikkelder karakter krijgen.

De bij de nieuwe regeling ingevoerde wijzigingen omvatten in het bijzonder:

— ter vergroting van de rechtszekerheid: de definitie van een economische concentratie, waarin ook
feitelijke zeggenschap is begrepen, alsmede de aanpassing van de berekening van het
verkoopvolume aan het duidelijkere en eenvoudigere communautaire criterium. De nieuwe regeling
voorziet tevens in de ontwikkeling van de regels betreffende de opschorting van de concentratie,
waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar het openbaar bod op aandelen, en in de ontwikkeling van
de raadpleging vooraf en de beëindiging van een overeenkomst;

— met het oog op een transparanter systeem, de uitdrukkelijke bepaling dat de verslagen van de
mededingingsdienst zullen worden gepubliceerd;

— de wijziging van bepaalde punten van het Real Decreto sobre Régimen de Ofertas Públicas de
Adquisición de Valores (het koninklijk decreet inzake het openbaar bod op aandelen), teneinde
rekening te houden met de procedure bij de Spaanse mededingingsautoriteiten;

— een nieuw formulier voor de aanmelding van economische concentraties.
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Frankrijk

De wet op de „nouvelles régulations économiques” (NRE, de nieuwe economische regelingen) is door
het parlement goedgekeurd en in 2001 gedeeltelijk in werking getreden. Deze wet heeft de volgende twee
zwaartepunten:

1. De bepalingen met het oog op een betere toepassing van het mededingingsrecht

De maximumboeten zijn aanzienlijk verhoogd van 5 % van de in Frankrijk behaalde omzet tot 10 % van
de mondiale omzet, vóór belasting, de hoogste die is behaald in een begrotingsjaar dat is afgesloten sinds
het begrotingsjaar dat voorafging aan het jaar waarin de praktijken hebben plaatsgevonden. Als omzet
kan die worden genomen van de groep waartoe het beboete bedrijf behoort. Hiermee kan een einde
worden gemaakt aan de praktijk waarbij de omzet van de vervolgde juridische entiteit tijdens de
procedure doelbewust wordt verkleind.

De NRE-wet voorziet daarnaast in de vergroting van de onderzoeksbevoegdheden van de ambtenaren van
het DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
het directoraat-generaal Concurrentie, consumptie en fraudebestrijding) van het ministerie van
Economische Zaken, Financiën en Industrie. Hierdoor moet het gemakkelijker worden inbreuken op het
ogenblik zelf te constateren en krijgen deze ambtenaren een nationale territoriale bevoegdheid.
Bovendien krijgt de algemeen rapporteur van de Mededingingsraad voortaan versterking van inspecteurs
voor het instellen van specifieke onderzoeken en kan op zijn verzoek of op dat van de partijen de hulp van
deskundigen worden ingeroepen.

De rechten van de verdediging worden beter beschermd doordat er in de procedure voor de Mededin-
gingsraad een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de onderzoeks- en de beoordelingsfase. De wet
— waarin rekening is gehouden met de jurisprudentie van het Cour de cassation — stipuleert dat de
rapporteur en de algemeen rapporteurs de beraadslaging over de rechtsgedingen niet langer bijwonen. De
onderzoekshandelingen (aanwijzing van de rapporteur, overdracht van de onderzoeksvragen aan de
minister van Economische Zaken en overhandiging van de mededeling van punten van bezwaar en het
verslag aan de partijen) worden bovendien niet langer toevertrouwd aan de voorzitter van de Mededin-
gingsraad, maar aan de algemeen rapporteur. De voorwaarden waarop deze raad conservatoire
maatregelen kan nemen, zijn versoepeld: naast de maatregelen waarom verzocht wordt, kan hij nu ook
alle in zijn ogen noodzakelijke maatregelen treffen.

Naar het voorbeeld van wat in het Gemeenschaprecht en in de Verenigde Staten reeds is geregeld, wordt
ten slotte een clementieregeling ingevoerd voor ondernemingen die het bestaan van ongeoorloofde
praktijken helpen bewijzen en de deelnemers eraan helpen identificeren, en die zich ertoe verbinden hun
gedragingen te verbeteren. Deze regeling voorziet in een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de
geldboete die wordt opgelegd aan een onderneming die een kartel aanbrengt en met de mededingingsau-
toriteiten meewerkt.

De wet onderschrijft de noodzaak van meer samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten en bepaalt
dat het beroepsgeheim geen belemmering vormt voor het doorgeven door de mededingingsautoriteiten
van informatie of documenten waarover zij reeds beschikken of die zij desgevraagd verzamelen, aan de
Europese Commissie en de autoriteiten van de andere lidstaten die vergelijkbare bevoegdheden hebben
en gelijkelijk gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Ook is geregeld dat de mededingingsautoriteiten
voor hetgeen onder hun respectieve bevoegdheden valt, gebruik kunnen maken van informatie en
documenten die hun op dezelfde voorwaarden zijn overgelegd door de Europese Commissie of de
autoriteiten van de andere lidstaten die vergelijkbare bevoegdheden hebben.



TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE LIDSTATEN 383

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

2. Een systematischer en doorzichtiger concentratiecontrole

De regeling is grondig herzien teneinde te komen tot duidelijke homogene procedures en gelijke tred te
houden met de ontwikkeling van de markten en de wetgevingen van de andere landen en van de Europese
Unie. De procedure is als volgt gewijzigd: de aanmelding — vóór de concentratie — wordt verplicht en
krijgt een opschortende werking (waarvan kan worden afgeweken) boven een mondiale omzet van
150 miljoen euro voor alle betrokken ondernemingen en wanneer ten minste twee ondernemingen in
Frankrijk een omzet behalen van meer dan 15 miljoen euro.

Wat de eerste fase betreft, zijn de onderzoekstermijnen verkort van twee maanden tot vijf weken. De
tweede fase — waarin het advies van de Mededingingsraad in een zaak wordt gevraagd — mag
maximaal drie maanden in beslag nemen, waarna de minister binnen vier weken een eindbeschikking
moet geven.

Wegens niet-nakoming van de aanmeldingsverplichting en onjuiste of onvolledige verklaringen kan een
boete worden opgelegd van 5 % van de omzet van rechtspersonen en van 1,5 miljoen euro voor
natuurlijke personen. Als de Mededingingsraad oordeelt dat aangegane verplichtingen niet zijn
nagekomen, kan de minister een reeds verleende goedkeuring intrekken of nakoming van de
verplichtingen gelasten op straffe van een dwangsom.

De hervorming zal na de voor begin 2002 geplande publicatie van het toepassingsdecreet haar beslag
krijgen. Bij deze gelegenheid zullen richtsnoeren worden opgesteld.

Ierland

In Ierland hebben zich in 2001 op wetgevend gebied geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

Wel heeft de Ierse regering in juli 2001 toestemming gegeven voor de opstelling van een nieuwe
Competition Bill (een nieuwe mededingingswet), waarvan het ontwerp vervolgens op 21 december 2001
is gepubliceerd door de minister van Enterprise, Trade and Employment (Bedrijfsleven, Handel en
Werkgelegenheid). De nieuwe Competition Act (mededingingswet) zal in april 2002 worden
aangenomen. Het doel van de nieuwe Competition Bill is de consolidatie en modernisering van de
bestaande mededingings- en fusiewetgeving. Deze wet vervangt de Mergers, Takeovers and Monopolies
(Control) Act 1978 (de wet inzake de controle op fusies, overnames en monopolies), de Competition Act
1991 (de mededingingswet van 1991) en de Competition (Amendment) Act 1996 (de wet houdende
wijziging van de mededingingswet van 1991). Voorts omvat deze wet belangrijke wijzigingen van de
Ierse mededingings- en fusieregelingen. Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk het resultaat van de
werkzaamheden van de Competition and Mergers Review Group (de groep voor de mededingings- en
fusieherziening), die de bestaande regelingen in de periode september 1996-maart 2000 grondig heeft
herzien. In het wetsontwerp wordt bovendien rekening gehouden met andere ontwikkelingen, in het
bijzonder de voorgestelde wijzigingen van het EU-mededingingsrecht, die grote gevolgen zullen hebben
voor de tenuitvoerlegging van het communautaire mededingingsrecht in de lidstaten.

Exemplaren van dit wetsontwerp zijn verkrijgbaar bij het Government Publications Sales Office, Dublin 2.

Italië

Wet nr. 57/2001 van 5 maart 2001 inzake de openstelling en ordening van de markten wijzigt artikel 8,
lid 2, van Wet nr. 287/1990 (regels voor de bescherming van de mededinging en de markt) door er punt 2,
onder a, tot en met punt 2, onder d, aan toe te voegen. Deze nieuwe bepalingen hebben betrekking op de
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activiteiten van ondernemingen die krachtens een wettelijke bepaling belast zijn met het beheer van
diensten van algemeen economisch belang of een monopoliepositie innemen op een markt. Uit hoofde
van lid 2, onder a, moeten deze ondernemingen zich op hun eigen kosten opsplitsen als zij actief willen
zijn op afzonderlijke markten. Uit hoofde van lid 2, onder b, moet de mededingingsautoriteit vooraf
worden ingelicht als er een meerderheidsbelang wordt verworven in ondernemingen die reeds actief zijn
op verschillende markten of als er een nieuw bedrijf wordt opgericht. Uit hoofde van lid 2, onder c,
mogen dergelijke ondernemingen niet discrimineren bij de levering aan bedrijven die actief zijn op
verschillende markten en waarin zij een meerderheids- of ander belang hebben, van goederen of diensten,
inclusief informatie, waartoe zij exclusieve toegang hebben in het kader van hun activiteiten in de zin van
lid 2. Deze ondernemingen moeten die goederen of diensten op dezelfde voorwaarden openstellen voor
hun directe concurrenten. Lid 2, onder d, ten slotte bepaalt dat de mededingingsautoriteit met betrekking
tot het in lid 2, onder a, b, en c bepaalde de in artikel 14 van Wet nr. 287/1990 vastgelegde onderzoeksbe-
voegdheden heeft en dat in geval van een inbreuk op de artikelen 2 en 3 de bepalingen en sancties van
artikel 15 van deze wet van toepassing zijn op een onderneming. Uit hoofde van lid 2, onder e, kan de
mededingingsautoriteit een boete van maximaal 100 miljoen ITL opleggen als de verplichting tot
voorafgaande aanmelding niet is nagekomen.

Voorts is bij Wet nr. 57/2001 artikel 15 van Wet nr. 287/1990 gewijzigd: er is een nieuwe regel ingevoerd
voor de berekening van de boete wegens inbreuk op de artikelen 2 en 3 van deze wet. Hierbij zijn met
name de minimumboeten afgeschaft, alsmede de limieten betreffende de omzet in de producten waarop
het mededingingsverstorende gedrag of het misbruik van een machtspositie betrekking hebben. Onder de
nieuwe regels moet de mededingingsautoriteit in voorkomend geval een boete opleggen van maximaal
10 % van de omzet van de onderneming in het laatste vóór de aanmelding afgesloten boekjaar.

Wet nr. 57/2001 heeft ten slotte wijzigingen aangebracht in artikel 9, lid 3, van Wet nr. 192/1998 (regels
inzake toelevering in de be- en verwerkende industrie). Uit hoofde van het gewijzigde artikel — dat
misbruik van financiële afhankelijkheid verbiedt — mag de mededingingsautoriteit ieder dergelijk
misbruik door een onderneming in haar handelsbetrekkingen met één of meer ondernemingen
onderzoeken, beoordelen en beboeten, wanneer dit misbruik de mededinging en de markt schaadt.

Luxemburg

Het ministerie van Economische Zaken heeft de laatste hand gelegd aan een wetsontwerp voor de
volledige herziening van de gewijzigde wet van 17 juni 1970 betreffende beperkende handelspraktijken.
Dit wetsontwerp zou in de eerste helft van 2002 de wetgevingsprocedure moeten doorlopen.

Nederland

In 2001 is de mededingingswet, die op 1 januari 1998 in werking is getreden, zelf niet meer aangepast.

Op grond van secundaire wetgeving (algemene maatregel van bestuur) zijn op 28 september 2001 de
nationale omzetdrempels ten aanzien van het nationale toezicht door de Nederlandse Mededingingsau-
toriteit (NMa) op Nederlandse concentraties verhoogd van 30 miljoen NLG naar 30 miljoen euro.

Daarnaast is door het Nederlandse parlement in 2001 de wet personenvervoer aangenomen. Deze wet
geeft de NMa de taak om op lokaal en regionaal niveau toezicht te houden op de mededinging binnen het
personenvervoer in Nederland.

In 2001 heeft de Nederlandse regering een wetsvoorstel bij het parlement ingediend dat voorziet in het op
grotere afstand plaatsen van de NMa van het ministerie van Economische Zaken. Zo wordt de politieke
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beïnvloeding door de minister in individuele zaken van de NMa kleiner. Tevens voorziet dit wetsvoorstel
in een integratie van de dienst Toezicht en uitvoering energie als organisatorische eenheid binnen de
onafhankelijke toezichthouder op de mededinging. Daarenboven wordt op grond van dit wetsvoorstel de
NMa omgevormd van een ambtelijke dienst met één directeur-generaal binnen het ministerie van
Economische Zaken naar een onafhankelijke raad van bestuur met drie leden, waaronder een voorzitter.

Tevens heeft het Nederlandse kabinet in 2001 het standpunt ingenomen dat de toezichthouder op het
gebied van telecommunicatie en post en de NMa vanaf 2005 geïntegreerd moeten worden.

Oostenrijk

Op 1 november 2001 is de wijzigingswet 2000 bij de Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz
1998 (wet op de elektriciteitsmarkt) in werking getreden en sindsdien is de elektriciteitsmarkt in
Oostenrijk volledig geliberaliseerd. Er zijn thans drie regelgevende autoriteiten:

— De hoogste overheidsinstantie op elektriciteitsgebied is de Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
(minister van Werkgelegenheid en Economische Zaken). De Bundesminister is verantwoordelijk
voor het toezicht op E-Control en het beheer van de rechten behorende bij de aandelen die de
bondsregering heeft in E-Control. Ook heeft de Bundesminister een richtlijnbevoegdheid tegenover
E-Control.

— Op 15 maart 2001 is de regelgevende autoriteit Elektrizitäts-Control GmbH opgericht, die in het
kader van de volledige liberalisering van de Oostenrijkse elektriciteitsmarkt een omvangrijk
takenpakket heeft gekregen. De nieuwe autoriteit verzorgt taken op het gebied van bewaking,
toezicht en regulering, maar controleert tevens de naleving van milieudoelstellingen, organiseert de
afhandeling van compensatiebetalingen tussen netbeheerders, geeft uitvoering aan de bepalingen
inzake „stranded costs” en legt elektriciteitsstatistieken aan. In 2001 werden netwerktarieven
gecontroleerd en — voorzover die onevenredig hoog waren — opnieuw vastgelegd, werd de import
van stroom uit derde landen geregeld en werd de ontvlechting bewaakt.

— De eveneens nieuwe Elektrizitäts-Control Kommission is een administratief college met
rechtsprekende bevoegdheden en daardoor aan generlei instructies gebonden. Deze commissie
fungeert als appèlinstantie in geval van beroep tegen beslissingen van E-Control, maar haar
voornaamste taak is het vastleggen van de tarieven voor systeemgebruik en het nemen van
beslissingen over het weigeren van de toegang tot het netwerk. Bovendien keurt de commissie de
algemene voorwaarden van netbeheerders goed en treedt zij op als arbiter bij geschillen tussen
marktdeelnemers.

Portugal

Sinds de inwerkingtreding van Wetsdecreet nr. 371/1993 van 29 oktober 1993 is de Portugese mededin-
gingswetgeving ongewijzigd gebleven.

Finland

Na de goedkeuring van de wet betreffende het Hof voor marktkwesties (28.12.2001/1527) en de wet
inzake de procesvoering voor dit Hof (28.12.2001/1528), zal dit nieuwe Hof in maart 2002 operationeel
worden.
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Het Hof zal de verantwoordelijkheid overnemen voor kwesties die tot nu toe onder de bevoegdheid van
de Mededingingsraad vielen. Zijn taak zal erin bestaan uitspraken te doen over aanbevelingen van de
mededingingsautoriteit inzake het wegnemen van belemmeringen voor de mededinging en het verbieden
van fusies.

Het Hof wordt geleid door een opperrechter en zal verder uit vier rechters bestaan. Vier secretarissen
zullen zich bezighouden met het opstellen van de stukken en bij de mededingingsprocedures zullen nog
eens één tot drie parttimeleden als deskundigen betrokken zijn. Het Hof zal verschillende kamers
omvatten.

Beroepen tegen mededingingsarresten van het Hof worden ook in de toekomst ingesteld bij het hoogste
administratieve rechtscollege. De oprichting van het nieuwe Hof voor marktkwesties zal geen gevolgen
hebben voor de bevoegdheden van de mededingingsautoriteit.

Zweden

Sinds 1 januari 2001 is de Zweedse mededingingsautoriteit (Konkurrensverket) bevoegd om de
artikelen 81, lid 1, en 82 van het EG-Verdrag inzake mededingingsverstorende gedragingen en het
misbruik van een machtspositie rechtstreeks toe te passen. Ook heeft deze autoriteit de bevoegdheid
gekregen om in zaken die van specifiek belang zijn voor Zweden een negatieve eindbeschikking te geven
uit hoofde van de artikelen 81 en 82.

De regering heeft dit jaar twee nieuwe groepsvrijstellingen goedgekeurd: één voor specialisatieovereen-
komsten en de andere voor overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen over de voorwaarden
voor gezamenlijk O&O (onderzoek en ontwikkeling). De groepsvrijstellingen — die in grote lijnen
aansluiten bij die welke in het EG-recht bestaan — komen in de plaats van de eerdere vrijstellingen voor
specialisatie- en onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten. De nieuwe vrijstellingen zijn op
1 juli 2001 van kracht geworden en gelden tot en met december 2010.

In 2000 is er een onderzoekscommissie van de overheid in het leven geroepen, die zich moet buigen over
een aanscherping van de mededingingsregels. Deze heeft in het najaar een verslag (SOU 2001:74)
uitgebracht, dat onder andere voorstellen bevatte voor regels inzake de vermindering of kwijtschelding
van boeten in kartelzaken („clementieregeling”) en inzake de geheimhouding die in acht moet worden
genomen wanneer aan partijen en informanten informatie wordt verstrekt over onderzoek naar
overtredingen van verbodsbepalingen. De onderzoekscommissie is van mening dat de uitwisseling van
informatie tussen nationale mededingingsautoriteiten een bijdrage levert aan een doeltreffend toezicht op
de mededinging. Zij is van oordeel dat de mededingingsautoriteit haar tegenhangers in andere landen
moet kunnen helpen informatie te vergaren en onderzoeken in te stellen. Zij vindt echter niet dat
inbreuken op de mededingingswetgeving moeten worden gecriminaliseerd.

Verenigd Koninkrijk

In juli 2001 heeft de regering het witboek „Productivity and enterprise: a world class competition
regime” (CM 5233, ISBN 010 152332) uitgebracht, dat uiteenlopende voorstellen bevatte voor de
hervorming van de mededingingsregels, inclusief de regels betreffende fusies en onderzoeken naar
monopolies. Dit witboek werd gevolgd door een „Enterprise Bill” (een wetsontwerp betreffende het
bedrijfsleven), dat begin 2002 zal worden ingediend bij het parlement. Eén van de voorstellen hierin is
dat de meeste beschikkingen inzake fusies en monopolies niet — zoals nu het geval is — tot de
bevoegdheid van de minister van Handel en Industrie dienen te behoren, maar tot die van de onafhan-
kelijke mededingingsautoriteiten (het Office of Fair Trading en de Competition Commission). Ministers
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zullen nog slechts zelf beslissen in een bijzonder klein aantal zaken, waarin een bepaald uitzonderlijk
algemeen belang op het spel staat. De minister van Handel en Industrie heeft aangekondigd dat zijn
beleid, vooruitlopend op nieuwe wetgeving — en behalve in uitzonderlijke omstandigheden — erin zal
bestaan zonder meer het advies van de directeur-generaal van het Office of Fair Trading te volgen om een
fusiezaak al dan niet door te verwijzen naar de Competition Commission.

Het wetsontwerp behelst daarnaast voorstellen voor de invoering van strafrechtelijke sancties voor
individuen die deelnemen aan „hardcore” kartels.

B — Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften 
door de nationale autoriteiten (249)

Duitsland

1. Gedurende de verslagperiode heeft het Bundeskartellamt de EU-mededingingsvoorschriften in drie
gevallen toegepast.

a) Eind 2000 besloten de Spitzenverbände der Krankenkassen, de overkoepelende organisaties van
ziekenfondsen, de vaste prijzen voor geneesmiddelen voor bepaalde werkzame stoffen opnieuw vast
te stellen. Het Bundeskartellamt kondigde een verbod aan op grond van artikel 81 van het EG-
Verdrag, voor het geval de overkoepelende organisaties de vaste bedragen bindend zouden willen
vastleggen. De procedure werd later gestaakt omdat de Spitzenverbände afzagen van een
vastlegging, nadat de Bondsregering had aangekondigd voor een overgangsperiode vaste bedragen
bij verordening te gaan vastleggen (zie ook verwijzingsbeschikking van het Bundesgerichtshof, het
hoogste Duitse gerechtshof, van 3 juli 2001).

b) Naar aanleiding van de klacht van een distributeur controleert het Bundeskartellamt op dit moment
of de rayonbeschermingsclausules die een fabrikant van reinigingsmachines heeft afgesproken met
zijn distributeurs, in strijd zijn met artikel 81 van het EG-Verdrag dan wel onder Groepsvrijstellings-
verordening (EG) nr. 2790/1999 vallen.

c) Er loopt een tweede procedure waarin wordt nagegaan of verticale leveringscontracten in
overeenstemming zijn met artikel 81 van het EG-Verdrag respectievelijk met Groepsvrijstellingsver-
ordening (EG) nr. 2790/1999 naar aanleiding van een klacht over de in bierleveringscontracten
tussen bepaalde brouwerijen en horecaondernemers afgesproken duur van de afnameverplichting.

2. Gedurende de verslagperiode hebben het Bundesgerichtshof respectievelijk het Berlijnse
Kammergericht de volgende uitspraken inzake de EU-mededingingsregels gedaan.

a) In de rechtszaak tegen Scandlines Deutschland GmbH heeft het Bundesgerichtshof op 8 mei 2001
het verzoek van het Bundeskartellamt tot ontvankelijkheidsverklaring van haar cassatieberoep
ingewilligd. Bij besluit van 21 december 1999 had het Bundeskartellamt Scandlines op grond van
artikel 19, lid 4, nr. 4, van de GWB (de Duitse mededingingswet) en artikel 82 van het EG-Verdrag,
verboden aan twee concurrerende veerdienstbedrijven het recht te ontzeggen om tegen betaling van

¥249∂ Zie de bijlage voor de nationale mededingingsautoriteiten die bevoegd zijn om de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag
toe te passen. Dit hoofdstuk omvat tevens de uitspraken van de rechterlijke instanties die bevoegd zijn om uitspraak te
doen over de wettelijkheid van de besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten.
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een redelijke vergoeding mede gebruik te maken van de infrastructuur van de haven van Puttgarden.
Het Oberlandesgericht Düsseldorf (het hoogste rechtscollege van de deelstaat) had dit besluit op
2 augustus 2000 wegens vaagheid vernietigd.

b) De beschikking van het Bundeskartellamt waarbij de samenwerking tussen Nordzucker AG en
Union Zucker Südhannover GmbH werd verboden, is door het Kammergericht bij vonnis van
10 oktober 2001 vernietigd. Het Bundeskartellamt zal hiertegen geen beroep instellen op
rechtspunten. Het verbieden van samenwerking met betrekking tot het gezamenlijk in de handel
brengen van bietsuiker was, gezien de machtspositie op de markt van de gezamenlijk opgerichte
maatschappij Nordzucker GmbH & Co. KG, gebaseerd op artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag
alsmede op artikel 1, juncto artikel 28, lid 1, eerste zin, en op artikel 28, lid 4, juncto artikel 12, lid 1,
van de GWB van 18 maart 1999.

Griekenland

De Griekse mededingingscommissie heeft in augustus 2001, conform sectie 2 van Wet nr. 703/1977
juncto artikel 82, onder c, van het EG-Verdrag, een beschikking (193/III/2001) gegeven inzake de door
16 apothekersverenigingen ingediende klachten met het oog op het verkrijgen van een rechterlijk bevel
aan het adres van GlaxoWellcome AEBE.

Uit de feiten in deze zaak bleek dat GlaxoWellcome AEBE tussen 6 november 2000 en 22 februari 2001
eenzijdig had besloten tot de stopzetting van de levering aan alle verenigingen van apothekers en
farmaceutische groothandelaren van de patentgeneesmiddelen Imigran (antimigrainemiddel), Lamictal
(anti-epilepsiemiddel) en Serevent (antiastmamiddel) en tegelijkertijd tot de start van de directe verkoop
van de producten aan Griekse apotheken.

De onderneming beweerde dat zij tot dit besluit was gekomen doordat er minder van deze
geneesmiddelen beschikbaar waren van haar moederbedrijf GlaxoWellcome plc (tegenwoordig
GlaxoSmithKline gsk) en doordat zij had vernomen (en klachten had gekregen) dat er een voortdurend en
steeds groter tekort was aan deze geneesmiddelen op de binnenlandse markt. Het probleem werd
veroorzaakt door grootschalige parallelexport door bepaalde farmaceutische groothandelaren, waardoor
niet werd voldaan aan de vraag van de binnenlandse markt.

De mededingingscommissie voerde als een van de motieven voor haar beschikking aan dat de
onderneming een machtspositie had op de binnenlandse markt, gezien: a) het grote marktaandeel dat
deze onderneming had in de betrokken geneesmiddelen, waarbij voor een aantal van deze
geneesmiddelen weliswaar een alternatief voorhanden was, tenminste voor bepaalde categorieën
patiënten; b) het feit dat de onderneming de enige leverancier van deze geneesmiddelen is op de
binnenlandse markt; c) de sterke financiële positie van de onderneming; en d) de grote vraag naar de
producten op de Europese markt.

In haar beschikking merkt de mededingingscommissie de betrokken onderneming en haar moederbedrijf
verder aan als één economische entiteit en beschouwt zij hun gezamenlijke gedrag als een misbruik dat
de handel tussen de lidstaten kan belemmeren. Zo vormt in het bijzonder de weigering van de
onderneming en haar moederbedrijf om de door de verenigingen van apothekers en farmaceutische
groothandelaren geplaatste orders uit te voeren, een inbreuk op artikel 82, onder b, van het EG-Verdrag
en sectie 2 van Wet nr. 703/1977, aangezien hierdoor de beschikbaarheid van de betrokken
geneesmiddelen wordt beperkt ten nadele van zowel de verbruikers in Griekenland — waar door de
weigering om aan bovenvermelde verenigingen te verkopen de levering van de geneesmiddelen naar
verwachting veel langer op zich zou laten wachten dan met de eerdere regeling het geval was — als de
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ingezetenen van de lidstaten waarnaar de geneesmiddelen vanuit Griekenland werden uitgevoerd: de
consument aldaar zou zonder de beperking de parallel ingevoerde producten kunnen kopen tegen een
lagere prijs dan de normale prijs op de lokale markt.

Nog afgezien van het feit dat de onderneming geen bewijs leverde dat het moederbedrijf zijn onderzoeks-
en ontwikkelingsbudget verkleinde vanwege parallelexport en dat de vermeende problemen op de
binnenlandse markt niet concreet werden gemaakt, komt de beschikking hoe dan ook tot de bevinding dat
het hierboven beschreven gedrag van de onderneming duidelijk verder gaat dan wat noodzakelijk is om
haar eigen legitieme belangen en die van haar moederbedrijf te behartigen.

In het dictum van de beschikking van de mededingingscommissie wordt de onderneming — voorlopig en
in afwachting van de eindbeschikking — verplicht tot de uitvoering van alle orders voor de drie
geneesmiddelen die worden geplaatst door de verenigingen die de klacht hebben ingediend, zonder
kwantitatieve beperkingen. Het rechterlijk bevel wordt ambtshalve uitgebreid tot alle verenigingen van
apothekers en farmaceutische ondernemingen (groothandelaren) van welk type ook, eveneens zonder
kwantiteitsbeperking. In de beschikking is verder gestipuleerd dat de onderneming een boete van één
miljoen Griekse drachme krijgt opgelegd voor iedere dag dat zij in gebreke blijft.

Frankrijk

1. Kartels en misbruik van een machtspositie

Op kartelgebied heeft de Mededingingsraad slechts in twee zaken het Gemeenschapsrecht toegepast. Eén
beschikking had betrekking op een klacht en een verzoek om conservatoire maatregelen ingediend door
de onderneming Pharmadex TMC, een groothandelaar in naar Groot-Brittannië en Scandinavië
uitgevoerde geneesmiddelen, die werd geconfronteerd met verkoopweigeringen van Lilly France en
Pfizer. In zijn beschikking betreffende het verzoek om conservatoire maatregelen heeft de Mededin-
gingsraad geoordeeld dat artikel 81 van het EG-Verdrag niet van toepassing was aangezien er geenszins
bewijzen waren geleverd van kartelafspraken tussen Lilly France of Pfizer en hun groothandelaren die
ertoe zouden strekken aan de klagende partij de levering van geneesmiddelen te weigeren. De Mededin-
gingsraad heeft echter niet uitgesloten dat Pharmadex het slachtoffer was van een misbruik van een
machtspositie. Dit punt zal in het kader van de behandeling ten principale aan de orde komen, de
conservatoire maatregelen zijn verworpen.

In zijn beschikking betreffende praktijken op de markt voor verdovingsmiddelen heeft de Mededin-
gingsraad geoordeeld dat de onderneming Abbott een inbreuk heeft gemaakt op de bepalingen van de
artikelen L 420-2 van het wetboek van koophandel en op artikel 82 van het EG-Verdrag door op het
ogenblik waarop een concurrent tot de markt toetrad, kortingen te beginnen geven aan trouwe klanten,
opdat de kopers zich niet tot deze nieuwe leverancier zouden wenden.

Een Spaanse touroperator heeft bij de Mededingingsraad een klacht ingediend over de praktijken van de
wereldvoetbalbond FIFA (Fédération internationale de football Association) en het CFO (Comité
d’organisation de la Coupe du monde de football, WK-organisatiecomité) bij de verkoop van de tickets
voor het wereldkampioenschap voetbal. De Mededingingsraad achtte het niet bewezen dat deze
organisaties de bepalingen van artikel 82 van het EG-Verdrag en van artikel L 420-2 van het wetboek van
koophandel hadden geschonden. Het Cour d’appel (gerechtshof) van Parijs heeft deze beschikking bij
zijn arrest van 30 oktober 2001 bevestigd: het oordeelde dat de FIFA en het CFO weliswaar een
machtspositie hadden op de markt van de verkoop van tickets voor het wereldkampioenschap voetbal in
het kader van de samenstelling van pakketreizen, maar dat misbruik niet was bewezen.



390  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

2. Concentraties

Aan het eind van het jaar hebben de Franse autoriteiten voor de concentratie SEB/Moulinex een verzoek
ingediend om toepassing van artikel 9 van de communautaire concentratieverordening. De Commissie
heeft het Franse deel van de zaak terugverwezen en zij heeft de concentratie in januari 2002 onder
voorwaarden goedgekeurd.

Italië

1. De mededingingsautoriteit heeft haar onderzoek uit hoofde van artikel 82 van het EG-Verdrag in
de zaak Assoviaggi/Alitalia in 2001 afgerond. Zij kwam tot de slotsom dat de luchtvaartmaatschappij
Alitalia inbreuk had gemaakt op artikel 82: met haar getrouwheidsregelingen voor reisbureaus heeft deze
maatschappij misbruik gemaakt van haar machtspositie op de markt voor de diensten van reisbureaus die
luchtvervoer aanbieden. Het onderzoek spitste zich meer in het bijzonder toe op de praktijk van Alitalia
om aan reisbureaus stimulansen te geven voor de distributie van haar eigen tickets, die berekend waren
aan de hand van verkoopdoelstellingen die door de bureaus gehaald werden en niet op basis van de totale
verkoop van een bureau. Op grond van haar onderzoek kwam de mededingingsautoriteit tot de slotsom
dat Alitalia’s gedrag een inbreuk vormde op artikel 82, lid 1, onder b en c, van het EG-Verdrag.
Aangezien de inbreuk de voordelen van de voortschrijdende liberalisering van de luchtvervoersector in
de Gemeenschap beperkte, heeft de mededingingsautoriteit de inbreuk aangemerkt als een zware inbreuk
en heeft zij een boete opgelegd van 51 998 000 000 ITL (ofwel 1,3 % van Alitalia’s omzet in het
luchtvervoer van passagiers van en naar Italië). Zij heeft Alitalia daarnaast gelast een eind te maken aan
haar mededingingsverstorende gedrag en verslag uit te brengen van de door haar genomen maatregelen
om de geconstateerde inbreuken te verhelpen.

2. Uit hoofde van de communautaire mededingingsregels heeft de mededingingsautoriteit in 2001
bovendien twee procedures ingeleid, die nog steeds lopen. De zaak Blugas Snam betreft mogelijke
inbreuken op artikel 82 van het EG-Verdrag in de sector gastransport en -verkoop door Snam SpA en
Snam Rete Gas SpA. De vermeende misbruiken door Snam, dat 87 % van de betrokken markt in handen
heeft, en door Snam Rete Gas, dat circa 97 % van de nationale transportnetwerken in handen heeft,
betreffen de gedragingen bij het aanbieden van vervoerscapaciteit op het nationale gasnetwerk (RNG),
met name op het punt van import, waarbij afnemers-exploitanten (Snam en bedrijven die gas betrekken
van Snam) prioritaire toegang krijgen tot het RNG ten nadele van onafhankelijke exploitanten die hun
gasvoorraden betrekken van derden.

Het onderzoek naar International Mail Express Italy/Poste Italiane heeft betrekking op een vermeend
misbruik van een machtspositie uit hoofde van artikel 82 van het EG-Verdrag door Poste Italiane. Deze
zaak betreft de onderschepping door Poste Italiane van post uit het buitenland en de opschorting van haar
expeditiedienst, alsmede haar eis dat de Italiaanse tussenpersonen of klanten — die al voor de dienst
hebben betaald aan het postkantoor in het land van waaruit de post is verzonden — een bijzonder grote
vergoeding moeten betalen voor bezorging aan de geadresseerde. Vergelijkbare klachten zijn gebaseerd
op het feit dat de openbare postdiensten in de verschillende landen uit hoofde van de geldende interna-
tionale overeenkomsten voor grote hoeveelheden post uit het buitenland weliswaar een vergoeding
mogen vragen die gebaseerd is op in een dergelijke overeenkomst vastgelegde criteria, maar dat zij in
geen geval post uit het buitenland mogen tegenhouden. Uit hoofde van door Poste Italiane ondertekende
internationale overeenkomsten moet de openbare postdienst in het land van bestemming van de post zich
voor de betaling van de expeditie- en verzendkosten bovendien wenden tot de postdienst in het land van
waaruit de post is verzonden, in plaats van rechtstreeks tot de klant.
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3. In zijn arrest nr. 7433/2001 heeft het regionale administratieve rechtscollege van Lazio het
verzoek van Telepiù SpA om nietigverklaring van Beschikking nr. 8386/2000 van de mededingingsau-
toriteit verworpen. Het rechtscollege was van oordeel dat Telepiù in de Stream/Telepiù-zaak een inbreuk
had gemaakt op artikel 82 van het EG-Verdrag.

Luxemburg

In 2001 heeft de Commission des pratiques commerciales restrictives (CPCR) een advies gegeven in een
zaak betreffende vermeende schendingen van de gewijzigde wet van 17 juni 1970 inzake de markt voor
automobielexpertisen. In het advies deed de CPCR aan de minister de aanbeveling om de zaak te
seponeren aangezien er geen inbreuk kon worden geconstateerd. Er loopt momenteel nog een zaak bij de
CPCR die betrekking heeft op het vermeende misbruik van een machtspositie door een Luxemburgse
onderneming die zich bezighoudt met de tarifering van bankkaarten.

Nederland

1. De zaak Ruhrkohle-Hoogovens betrof een ontheffingsaanvraag voor een overeenkomst tussen
Ruhrkohle en Hoogovens. Geoordeeld is dat de overeenkomst niet in strijd is met artikel 6 mededin-
gingswet, noch met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Tegen dit besluit is Ruhrkohle bij de directeur-
generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (d-g NMa) in bezwaar gegaan. In bezwaar heeft de
d-g NMa geoordeeld dat de gevolgen van de onderhavige overeenkomst zich niet „in hoofdzaak
voordoen op” dan wel „nauw verband houden met” het grondgebied van Nederland. Derhalve is de d-g
NMa tot de conclusie gekomen dat het in het onderhavige geval niet in de rede ligt dat hij de aangewezen
instantie is om toepassing te geven aan artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. De d-g NMa gaf wel het
prima facie-oordeel dat er geen sprake is van overtreding van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag.

2. In de Nederlandse mededingingswet werken de Europese groepsvrijstellingen rechtstreeks door.
Derhalve kunnen overeenkomsten die de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie niet
(ongunstig) beïnvloeden wel genieten van een Europese groepsvrijstelling. Indien de d-g NMa echter van
mening is dat toepasselijkheid van een dergelijke vrijstelling op nationale overeenkomsten nadelige
gevolgen heeft voor de nationale mededinging kan de d-g NMa de doorwerking van de desbetreffende
verordening buiten toepassing laten. In december 2001 heeft de d-g NMa zijn voornemen
bekendgemaakt om Verordening (EG) nr. 2790/1999 inzake verticale overeenkomsten in te trekken met
betrekking tot de zogenaamde „steunsystemen” van de vijf voornaamste oliemaatschappijen in
Nederland.

3. Rechtbank Rotterdam, 21 juni 2001, Essent NV/d-g NMa

De zaak betreft een mededingingsrechtelijke beoordeling van de voorgenomen concentratie op de
Nederlandse markt voor compostering van GFT-afval en de aan de vergunning verbonden voorschriften.
Naar aanleiding van de stelling van Essent NV dat de d-g NMa ten onrechte heeft nagelaten vast te
stellen of er ook sprake zal zijn van een significante belemmering van de mededinging, merkt de
rechtbank op dat noch de communautaire praktijk noch de literatuur een eenduidig antwoord geeft op de
vraag in hoeverre aan het vereiste van een significante belemmering van de mededinging zelfstandige
betekenis toekomt naast het vereiste van een economische machtspositie. Er lijkt daaruit wel naar voren
te komen dat in beginsel bij de beoordeling een geïntegreerde aanpak dient te worden gevolgd. De
vaststelling van de versterking of de totstandkoming van een economische machtspositie zal dan in de
regel toereikend zijn om te kunnen oordelen dat aan artikel 2 van Verordening nr. 4064/89/EEG is
voldaan. Slechts in geval van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een zeer minimale of zeer



392  TOEPASSING VAN DE MEDEDINGSREGELS IN DE EUROPESE UNIE

MEDEDINGINGSVERSLAG 2001

tijdelijke negatieve beïnvloeding van de mededinging, zal dat anders kunnen zijn. Van dergelijke
bijzondere omstandigheden is hier echter niet gebleken.

4. President van de Rechtbank Rotterdam, 12 oktober 2001, Vereniging Belangen Behartiging
Schildersbedrijven c.s. (VBBS)/d-g NMa

De president oordeelt dat de regelingen, voorzover zij beogen leuren tegen te gaan, ertoe strekken de
mededinging te beperken, mede gelet op hetgeen de Europese Commissie heeft overwogen in de SPO-
beschikking (PB L 92, 7.4.1992, blz. 1). Gelet op de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van
18 september 2001 (zaak T-112/99, Metropole) oordeelt de president dat de afweging van positieve en
negatieve gevolgen voor de mededinging plaats dient te vinden binnen het kader van artikel 81, lid 3, van
het EG-Verdrag respectievelijk artikel 17 mededingingswet.

5. Rechtbank Rotterdam, 23 oktober 2001, Vereniging Centrale Organisatie voor de
Vleesgroothandel (COV)/d-g NMa

De rechtbank oordeelt dat de regelingen ertoe strekken de mededinging te beperken aangezien zowel de
COV-advieskortingsregeling gewichtskortingen slachtvarkens als de COV-advieskortingsregeling
berenkortingen een vorm van horizontale prijsbinding inhouden. Gezamenlijk aanbevolen prijzen, of zij
nu wel of niet feitelijk door alle leden van een ondernemingsvereniging worden gevolgd, maken het voor
de ondernemingen mogelijk om met een redelijke mate van zekerheid te voorspellen welke de
prijspolitiek van de concurrenten zal zijn en aldus hun marktgedrag daarop af te stemmen. Als gevolg
daarvan vermindert de prijsconcurrentie. Gelet op de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van
18 september 2001 (zaak T-112/99, Metropole) oordeelt de rechtbank dat de afweging van positieve en
negatieve gevolgen voor de mededinging plaats dient te vinden binnen het kader van artikel 81, lid 3, van
het EG-Verdrag respectievelijk artikel 17 mededingingswet.

Finland

1. Metsäliitto/Vapo

In december 2000 heeft Metsäliitto Osuuskunta bij de Europese Commissie een fusie aangemeld, waarbij
Metsäliitto een derde van de aandelen in Vapo Oy kocht van de Finse staat. In januari 2001 heeft de
mededingingsautoriteit de Commissie op grond van artikel 9 van de concentratieverordening verzocht de
zaak gedeeltelijk te laten behandelen door de mededingingsautoriteit. De Commissie heeft dit verzoek in
februari 2001 gehonoreerd en de zaak verwezen naar de mededingingsautoriteit voor het onderzoek naar
de gedeelten betreffende de markten voor brandstoffen op basis van hout en turf (zie persbericht IP/01/183
van de Commissie). De mededingingsautoriteit heeft de Metsäliitto/Vapo-fusie in maart 2001 onder
voorwaarden goedgekeurd.

2. Telia/Sonera/Radiolinja

In december 2001 heeft de Mededingingsraad een beschikking gegeven in een zaak betreffende
roamingkosten voor mobiele telefonie. De in Finland actieve onderneming Telia Finland Oy was van
mening dat haar concurrenten, Sonera Oy en Radiolinja Oy, haar roamingdiensten hadden aangeboden
op slechtere voorwaarden dan die welke zij bijvoorbeeld aanboden aan buitenlandse telecommunicatie-
bedrijven of hun eigen interne telecommunicatiedienstverleners. Volgens Telia had Sonera — alleen of
samen met Radiolinja — een machtspositie op de markt voor de nationale toegang tot mobiele
netwerken.
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De Mededingingsraad oordeelde dat er bij de toepassing van de bepalingen van de Finse mededin-
gingswet betreffende misbruik van een machtspositie op een bepaalde markt ook rekening moest worden
gehouden met de jurisprudentie inzake artikel 82 en hij heeft in deze zaak het advies ingewonnen van het
directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie. De Mededingingsraad heeft uiteindelijk
geoordeeld dat Sonera noch alleen, noch samen met Radiolinja een machtspositie had op de markt voor
de nationale toegang tot mobiele netwerken. De Mededingingsraad heeft de zaak echter wel
terugverwezen naar de mededingingsautoriteit, die moest nagaan in hoeverre Sonera’s prijsstelling voor
haar roamingdiensten mogelijk op een andere wijze de toegang tot de sector voor concurrenten
bemoeilijkte of verhinderde.

3. Ajasto

Het hoogste administratieve rechtscollege heeft zich gebogen over een beroep dat was ingesteld door het
op de markt voor kalenders actieve Ajasto Oy. Het beroep had betrekking op een door de Mededin-
gingsraad aan de onderneming opgelegde boete van circa 337 000 euro wegens misbruik van haar
machtspositie op de betrokken markt.

Ajasto verzocht om nietigverklaring van de beschikking van de Mededingingsraad omdat deze op de
verkeerde wettelijke bepalingen zou zijn gegrond: volgens Ajasto had de zaak niet aan de nationale wet,
maar aan de EG-mededingingsregels moeten worden getoetst. De onderneming beweerde dat, als op de
zaak alleen de EG-mededingingsregels waren toegepast, haar activiteiten op meer clementie hadden
mogen rekenen dan in de beschikking van de Mededingingsraad het geval was. Verder verzocht zij het
hoogste administratieve rechtscollege uit hoofde van artikel 234 van het EG-Verdrag een prejudiciële
vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie.

Het hoogste administratieve rechtscollege heeft in augustus 2001 een uitspraak gedaan. Het was van
mening dat de nationale mededingingswetgeving op de zaak mocht worden toegepast aangezien de
toepassing van de nationale wet geen beletsel vormde voor de uniforme toepassing van de EG-mededin-
gingswetgeving. Ook oordeelde dit rechtscollege dat in deze zaak geen interpretatievraagstukken aan de
orde waren die een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie rechtvaardigden. Het college heeft Ajasto’s
beroep dan ook verworpen en de aan deze onderneming opgelegde boete gehandhaafd.

4. Het bosbouwkartel

In december 2001 heeft het hoogste administratieve rechtscollege een uitspraak gedaan in een zaak
betreffende een bosbouwkartel. In 2000 had de mededingingsautoriteit aanbevolen boeten op te leggen
aan de drie grootste bosbouwbedrijven van het land: Metsäliitto, Stora Enso en UPM-Kymmene. Volgens
de mededingingsautoriteit hadden deze ondernemingen een inbreuk gemaakt op de Finse mededin-
gingswet door prijsafspraken te maken en de bevoorradingsbronnen op de markt voor rondhout onder
elkaar te verdelen. Het mededingingsverstorende gedrag van deze bedrijven bestond onder andere in de
onderlinge uitwisseling van informatie. De mededingingsautoriteit stelde per bedrijf een boete van
3,36 miljoen euro voor.

De Mededingingsraad deelde weliswaar het standpunt van de mededingingsautoriteit ten aanzien van de
verboden prijsafspraken en verdeling van de bevoorradingsbronnen, maar hij heeft de boete per bedrijf
verlaagd naar 1,68 miljoen euro.

De bedrijven zijn in beroep gegaan bij het hoogste administratieve rechtscollege, dat de boete per bedrijf
verder heeft verlaagd tot 504 000 euro, ongeveer een zevende van de oorspronkelijk door de mededin-
gingsautoriteit voorgestelde boeten. Uit hoofde van de Finse mededingingswet kan voor concurrentiebe-
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perkende praktijken een boete van maximaal 673 000 euro worden opgelegd. Er kan een hogere boete
worden opgelegd als de aard van de concurrentieverstoring of andere omstandigheden zulks
rechtvaardigen. Een boete mag echter ook dan niet meer bedragen dan 10 % van de omzet van een bij de
concurrentiebeperkende praktijken betrokken partij of kartel.

Het hoogste administratieve rechtscollege was van oordeel dat er in deze zaak geen reden was om de
normale bovengrens van 673 000 euro te overschrijden en dat de boeten moesten worden verlaagd. De
reden die dit college voor deze verlaging gaf, was dat de verboden informatie-uitwisseling tussen de
bosbouwbedrijven die het rondhout kochten, grotendeels had plaatsgevonden op instigatie en in
aanwezigheid van de andere partij, te weten de verkopers van het rondhout. Ook oordeelde dit
rechtscollege dat deze praktijk slechts een regionaal karakter had, en kenmerken vertoonde die naar zijn
mening ook positieve gevolgen hadden voor de rondhouthandel.

De mededingingsautoriteiten van België, Denemarken, Spanje, Ierland, Oostenrijk, Portugal, Zweden en
het Verenigd Koninkrijk hebben geen toepassing van de artikelen 81, lid 1, en 82 van het EG-Verdrag
gerapporteerd.

C — Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften 
door de nationale  rechterlijke instanties (250)

Duitsland

1. LG Keulen, 17 januari 2001, 28 O (Kart.) 622/99, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH; Keulen/Deutsche Telekom AG; Bonn

Eiser heeft geen recht op schadevergoeding c.q. terugbetaling vanwege het berekenen van te hoge
tarieven voor de interconnectie door gedaagde, aangezien de vergoedingen waren goedgekeurd
(artikel 823 aBS.2 BGB juncto artikel 82 van het EG-Verdrag; artikelen 40, 39, 29, lid 1, van de
TKG).

2. LG Keulen, 17 januari 2001, 28 O (Kart.) 537/99, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co.; Eschborn/Deutsche Telekom AG; Bonn

Eiser heeft geen recht op schadevergoeding en terugbetaling wegens te hoge kosten voor
interconnectie, aangezien deze door de overheid waren goedgekeurd (artikel 82 van het EG-Verdrag;
artikel 823, lid 2, juncto artikelen 40, 39, 29, lid 1, van de TKG; artikel 812, lid 1, zin 1, van het
BGB).

3. OLG München, 18 januari 2001, U (K) 5630/99, P-235/99

McDonald’s Immobilien GmbH; München/Riegele KG; Augsburg

De door partijen onderling gesloten drankleveringsovereenkomst met exclusiviteitsbeding is niet
strijdig met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag (bekendmaking van de Commissie C 121/2;
Groepsvrijstellingsverordening (EEG) nr. 1984/83).

¥250∂ In dit hoofdstuk zijn de uitspraken van de rechterlijke instanties die bevoegd zijn om uitspraak te doen over de
wettelijkheid van de besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten niet opgenomen. Deze uitspraken zijn genoemd
in het vorige hoofdstuk (Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door de nationale autoriteiten).
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4. LG Leipzig, 26 januari 2001, 02HK O 10319/99, P-47/00

ESAG Energieversorgung Sachsen Ost AG; Dresden/Stadtwerke Görlitz AG; Görlitz

Geen nietigheid van een langlopende stroomleveringsovereenkomst met 70 % afnameverplichting
(artikelen 1, 20, GWB; artikel 81 van het EG-Verdrag; artikel 9 van het AGBGB).

5. LG Keulen, 21 februari 2001, 28 O (Kart.) 409/99, P-200/99

Dr. Clemens Künzer; Keulen, e.a./AOK-Bundesverband; Bonn, e.a.

Eiser kan de uitvoering van de op basis van de ArzneimittelpreisVO (geneesmiddelenprijsveror-
dening) gemaakte afspraak tussen gedaagde en het Duitse Apotheker-Verband e.V. over de inkoop-
prijzen van cytostatica voor apothekers niet laten stopzetten (artikel 5, lid 4, en artikel 5 van de
AMPreisVO; artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag; artikel 1 van de UWG).

6. BGH, 6 maart 2001, KVZ 20/00, P-73/00

CardioClinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH; Hamburg/BKartA

Er bestaat geen recht op decentrale toepassing van het Europese kartelrecht door het
Bundeskartellamt (artikelen 32, 50 van de GWB; artikel 3, lid 1, van VO 17/62; artikel 10 van het
EG-Verdrag).

7. LG Düsseldorf, 22 maart 2001, 4 O 65/00, P-168/01

New York Blood Center, Inc.; New York, USA/Octopharma AG; Ziegelbrücke, Zwitserland, e.a.

Gedaagde kan krachtens Zwitsers recht of het recht van de staat New York geen aanspraak maken op
hernieuwde afsluiting van een volgens Duits recht vormtechnisch nietige licentieovereenkomst,
aangezien de toepassing van genoemde overeenkomst stoelt op het kartelrechtelijke principe van het
nuttig effect en niet op het internationaal privaatrecht (artikel 34, lid 1, eerste zin, van de GWB, oude
versie).

8. OLG Celle, 29 maart 2001, 13 U 53/00 (Kart.), P-248/98

Auto Schneider GmbH; Ottweiler/Volkswagen AG; Wolfsburg

Opzegging van een autodealerovereenkomst vanwege de reorganisatie van het distributiesysteem
van gedaagde in het betrokken marktgebied is rechtsgeldig; eiser heeft geen recht op verdere
levering, maar wel op vergoeding conform artikel 89 van het HGB, het Duitse wetboek van
koophandel (artikel 20 van de GWB; Verordening (EG) nr. 1475/95).

9. LG Düsseldorf, 30 april 2001, 34 O (Kart.) 143/99, P-195/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH; Konstanz/AOK Bundesverband; Bonn, e.a.

Forfaitaire tarieven voor de kostenvergoedingen en richtprijzen m.b.t. röntgencontrastmiddelen zijn
als indirecte vaststelling van de prijzen strijdig met artikel 81, lid 1, EG-Verdrag (artikelen 823 II,
1004, BGB (analoog), juncto artikel 81 van het EG-Verdrag; artikel 242 BGB).

10. LG Düsseldorf, 9 mei 2001, 34 O (Kart.) 192/99, P-54/00

1. Byk Gulden Lomberg; Konstanz 2. Schwarz Pharma; Monheim/AOK Bundesverband; Bonn, e.a.

Geneesmiddelenproducenten kunnen verlangen dat een einde wordt gemaakt aan de vaststelling van
vaste tarieven, aangezien dit in strijd is met artikel 81 van het EG-Verdrag; met name dienen
ziekenfondsen en de Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (landelijke commissie van
artsen en ziekenfondsen) te worden gekwalificeerd als ondernemingen (artikelen 1004, 823 II, van
het BGB; artikel 81 van het EG-Verdrag).
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11. OLG Düsseldorf, 18 mei 2001, U (Kart.) 28/00, P-166/98

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co.; Hamburg/AOK Bundesverband; Bonn, e.a.

Beschikking ertoe strekkende aan het Europees Hof van Justitie de volgende vragen voor te leggen:

a. Zijn de erkende ziekenfondsen bij het vaststellen van vaste bedragen aan te merken als
ondernemingen in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag?

b. Is de vaststelling van vaste tarieven aan te merken als een mededingingsbeperking in de zin van
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag (met name onder a)?

c. Onder welke voorwaarden zou de toepassing van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag op de
vaststelling van vaste tarieven op grond van artikel 86, lid 2, zin 1, van het EG-Verdrag
uitgesloten zijn?

12. LG Nürnberg-Fürth, 23 mei 2001, 3 O 2257/01, P-55/01

natGAS AG; Berlijn/Ferngas Nordbayern GmbH; Nürnberg

Op het ontbreken van wederkerigheid op het stuk van toegangsmogelijkheden in verschillende EG-
lidstaten kan alleen dan met succes een beroep worden gedaan om het medegebruik van een
distributienet te blokkeren, wanneer er een nationale reciprociteitsclausule bestaat; de
communautaire richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
regelt dit specifieke geval niet (artikel 19 IV, nr. 4 van de GWB; artikel 19 van Richtlijn 98/30/EG).

13. LG Düsseldorf, 30 mei 2001, 34 O (Kart.) 199/99, P-263/99

B. Braun Melsungen AG; Melsungen/AOK Rheinland; Düsseldorf, e.a.

Eiser heeft recht op stopzetting van en schadevergoeding voor de handhaving en toepassing van
forfaitaire tarieven voor de uitvoering van ambulante LDL-eliminatiebehandelingen (artikelen 823 I,
1004, van het BGB (analoog), juncto artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag).

14. LG Düsseldorf, 30 mei 2001, 34 O (Kart.) 195/99, P-260/99

Bayer Vital GmbH & Co. KG; Leverkusen/AOK Bundesverband; Bonn, e.a.

Eiser heeft het recht zijn medewerking aan het vaststellen van vaste tarieven voor geneesmiddelen
voor chinonen stop te zetten (artikelen 823, lid 2, 1004, van het BGB (analoog), juncto artikel 81,
lid 1, van het EG-Verdrag).

15. LG Düsseldorf, 20 juni 2001, 34 O (Kart.) 36/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH; Düsseldorf/Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH; Langenhagen

De verhoging van de luchthaventarieven door eiser is geldig, aangezien de gebruikskosten niet
wezenlijk hoger zijn dan die bij vergelijkbare luchthavens op het grondgebied van de Duitse
Bondsrepubliek, die net als eiser een machtspositie hebben (artikel 315 van het BGB; artikel 19,
lid 4, nr. 2, van de GWB; artikel 82, lid 2, onder a, van het EG-Verdrag).

16. LG Frankfurt/M., 27 juni 2001, 3-08 O 102/00, P-162/00

e.dis Energie Nord AG; Fürstenwalde/Spree/DBEnergie GmbH; Frankfurt/M.

Stroomleveringsovereenkomsten met een looptijd van 15 jaar en een clausule inzake de dekking van
de totale stroombehoefte zijn ondanks artikel 103b GWB wegens het ontbreken van onderlinge
concurrentie niet in strijd met artikel 1, GWB; geen aanmerkelijke mededingingsbeperking of
misbruik van een machtspositie op de markt, aangezien gedaagde in plaats van stroom af te nemen
het eigen stroomnet had kunnen uitbreiden (artikel 81 van het EG-Verdrag; artikelen 1, 19, 20, van
de GWB nieuwe versie; artikelen 103a, 103b van de GWB oude versie).
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17. BGH, 3 juli 2001, KZR 31/99, P-97/97

Gödecke AG; Berlijn/AOK Bundesverband; Bonn, en Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

Voorlegging aan het Europees Hof van Justitie van de vraag of de artikelen 81 en 82, juncto
artikel 86 van het EG-Verdrag in de weg staan aan een nationale regeling op grond waarvan
overkoepelende organisaties van de wettelijke ziekenfondsen gezamenlijk vaste bedragen voor
bepaalde groepen geneesmiddelen vaststellen, en of zulks leidt tot een recht op schadevergoeding
jegens de desbetreffende overkoepelende organisaties.

18. BGH, 3 juli 2001, KZR 32/99, P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH; Ettlingen/AOK Bundesverband; Bonn, en
Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

Voorlegging aan het Europees Hof van Justitie van de vraag of de artikelen 81 en 82, juncto
artikel 86 van het EG-Verdrag, in de weg staan aan een nationale regeling op grond waarvan
overkoepelende organisaties van de wettelijke ziekenfondsen gezamenlijk vaste bedragen voor
bepaalde groepen geneesmiddelen vaststellen, en of zulks leidt tot een recht op schadevergoeding
jegens de desbetreffende overkoepelende organisaties.

19. OLG Düsseldorf, 11 juli 2001, U (Kart.) 44/00, P-43/99

Mundipharma GmbH; Limburg/Lahn/AOK BV; Bonn, e.a. Spitzenverbände d. gesetzl. Krankenkassen

Voorlegging aan het Europees Hof van Justitie van de vragen of de vaststelling van vaste bedragen
voor geneesmiddelen door overkoepelende organisaties van wettelijke ziekenfondsen moeten
worden aangemerkt als overeenkomsten van ondernemingen die in de zin van artikel 81 van het EG-
Verdrag een beperking van de mededinging inhouden en of dergelijke overeenkomsten conform
artikel 86, lid 2, zin 1, van het EG-Verdrag kunnen worden vrijgesteld van de toepassing van
artikel 81 van het EG-Verdrag.

20. OLG Schleswig, 17 juli 2001, 6 U Kart 67/00, P-29/01

ESSO Deutschland GmbH; Hamburg/Klaus Schomann; Lübeck

Artikel 81 van het EG-Verdrag is niet toepasbaar op een als erfdienstbaarheid geregistreerde
afnameverplichting, aangezien die geen betrekking heeft op de uitwisseling van goederen maar op
de uitoefening van een eigendomsrecht en anders het abstractiebeginsel zou worden doorbroken.
Overeenkomsten met handelsvertegenwoordigers vallen noch onder artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag, noch onder de artikelen 15, 18, 34, van de GWB, oude versie.

21. LG Keulen, 2 augustus 2001, 83 O (Kart.) 85/00, P-7/01

Der Grüne Punkt-Duales System AG; Keulen/Interseroh AG; Keulen

Eiser kan van gedaagde, die actief is als borgsteller voor marketingcampagnes, de betaling eisen van
een forfaitair bedrag voor het ophalen en verwerken van verkoopverpakkingen die aan gedaagde
worden geleverd door afvalverwerkingspartners van eiser (artikel 81 van het EG-Verdrag; artikel 19,
lid 1, en lid 4, nr. 3, van de GWB).

22. LG Köln, 5 september 2001, 28 O (Kart.) 166/00, P-97/00

RWE Energie AG; Essen/Stawag Stadterke Aachen AG; Aken

Stroomleveringsovereenkomsten met een looptijd van 20 jaar en een clausule inzake de dekking van
de totale stroombehoefte zijn na de opheffing van artikel 103a van de GWB in strijd met artikel l van
de GWB; de looptijd moet door middel van een beperking van de geldigheidsduur tot de wettelijk
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toegestane termijn worden verkort tot 5 jaar vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst,
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1984/83.

23. LG Kiel, 12 september 2001, 14 O Kart. 176/98, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH; Hürup/Flensburg/Volkswagen AG; Wolfsburg

Het door gedaagde aan haar dealers opgelegde verbod om aan wederverkopers buiten het
distributienetwerk te verkopen, is niet strijdig met artikel 81 van het EG-Verdrag, aangezien het
verbod krachtens artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1475/95 is vrijgesteld; de vrijstelling
blijft ook na de oplegging van een boete door de Commissie intact, aangezien gedaagde de
vastgestelde overtredingen inmiddels heeft gestaakt en overige belemmeringen door eiser niet
werden aangetoond.

24. LG Keulen, 12 september 2001, 91 O 72/00, P-232/00

Telegate AG; München-Martinsried/Deutsche Telekom AG; Bonn

Het verrekenen van vorderingen door gedaagde is rechtsgeldig. Deze vorderingen hangen samen
met het gebruik van de NDIS-database door eiser en worden verrekend met aanspraken die eiser
maakt op uitbetaling door gedaagde van bij eindgebruikers van eiser geïncasseerde vergoedingen
voor informatiediensten; de door gedaagde gevraagde vergoeding ter hoogte van 0,12 DEM per
transactie is niet te hoog, aangezien eiser geen spraakcommunicatiediensten voor het publiek
aanbiedt en daarom het criterium van de efficiënte beschikbaarstelling van diensten in de zin van
artikel 12, lid 1, voor eiser niet geldt (artikel 12 van de TKG; artikel 19, lid 4, van de GWB;
artikel 82 van het EG-Verdrag).

25. LG Frankfurt/M., 19 september 2001, 3-08 O 81/01, P-114/01

Günter und Rosemarie Morlock; Pforzheim/Totalfina Deutschland GmbH; Düsseldorf

De onderling door partijen afgesloten tankstationovereenkomst is niet ongeldig wegens schending
van het vereiste van schriftelijke vastlegging (artikel 34 van de GWB, oude versie, en artikel 81,
lid 1, van het EG-Verdrag).

26. LG Düsseldorf, 26 september 2001, 34 O (Kart.) 54/01, P-133/01

Autohaus Haimerl GmbH; Dreieich/Nissan Motor GmbH; Neuss

Eiseres heeft het recht de stopzetting te vorderen van afzetstimulerende maatregelen door gedaagde
(kortingen e.d.), waardoor eiseres als distributeur van gedaagde zonder haar toestemming 50 % of
meer financieel nadeel lijdt (eis tot stopzetting op grond van de verplichting van goede trouw die uit
de dealerovereenkomst voortvloeit, artikel 242 van het BGB); er is geen recht op stopzetting wegens
rechtstreekse/zijdelingse prijsbinding gelet op de eenzijdigheid van de maatregelen (artikel 823,
lid 2, van het BGB; artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag; artikelen 14, 33 van de GWB).

27. LG Düsseldorf, 26 september 2001, 34 O (Kart.) 200/99, P-262/99

Dr. Schwalbe GmbH & Co. KG; Karlsruhe/Kassenärztliche Bundesvereinigung; Keulen, e.a.

Eiseres kan verlangen dat een einde wordt gemaakt aan de vernoeming van geneesmiddelen van
eiseres in een lijst met „omstreden” geneesmiddelen in de zogeheten „Handlungsempfehlungen zum
sparsamen Umgang mit Arznei- und Heilmitteln” van gedaagde (artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag).
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28. OLG Frankfurt/M., 2 oktober 2001, 11 U (Kart.) 70/00, P-156/00

Gutenberg Buchhandlung; Jürgen Hollack, Brussel/Fischer Verlag GmbH; Frankfurt/M.

De eiser, een Belgische boekhandelaar, kan geen aanspraak maken op directe levering van
uitgeverijproducten door gedaagde wegens het ontbreken van binnenlandse effecten (artikel 130,
lid 2, van de GWB) respectievelijk wegens het ontbreken van een merkbare invloed op de
marktstructuur (artikel 82 van het EG-Verdrag).

29. LG Düsseldorf, 24 oktober 2001, 34 O (Kart.) 55/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH; Düsseldorf/Deutsche Lufthansa AG; Keulen

Eiseres heeft recht op betaling van de in de vergoedingsregeling van eiseres vastgelegde
marktconforme vergoedingen voor het gebruik van de luchthaven van eiseres door gedaagde;
verhoging van de vergoeding met ingang van 1 april 2000 is niet aan te merken als misbruik van de
machtspositie van eiseres (artikel 315 van het BGB; artikel 19, lid 4, nr. 2, van de GWB; artikel 82
van het EG-Verdrag juncto artikel 134 van het BGB).

30. LG Dortmund, 25 oktober 2001, 13 O 90/01, P-128/01

Median Telecom GmbH & Co. KG; Bochum/Omar Traders GmbH; Dreieich

De exclusiviteitsbinding in de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst is geldig (artikelen 1,
19, lid 1, van de GWB; artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag).

31. OLG München, 15 november 2001, U (K) 3825/01, P-55/01

natGAS AG; Berlijn/Ferngas Nordbayern GmbH; Nürnberg

Op het ontbreken van wederkerigheid op het stuk van toegangsmogelijkheden in verschillende EG-
lidstaten kan alleen dan met succes een beroep worden gedaan om het medegebruik van een
distributienet te blokkeren, wanneer er een nationale reciprociteitsclausule bestaat; de
communautaire richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
regelt dit specifieke geval niet (artikel 19 IV, nr. 4, van de GWB; artikel 19 van Richtlijn 98/30/EG).

32. LG Düsseldorf, 7 december 2001, 4 O 506/99, P-137/01

Mauser Werke GmbH; Brühl/Marmor Deutschland Kunststoffherstellung GmbH; Erkelenz

Eiser kan jegens gedaagde aanspraak maken op verslaglegging, informatie en schadevergoeding
vanwege het onrechtmatig gebruik van de technologie van een aan eiser toekomend octrooi; de
weigering tot licentieverlening tegenover gedaagde houdt geen misbruik van de machtspositie van
eiser in wegens het ontbreken van een concreet aanbod van gedaagde voor een te sluiten
overeenkomst (artikelen 139, lid 2, 140b PatG; artikel 242 van het BGB; artikel 20 van de GWB;
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag).

Frankrijk

1. De Raad van State

De Raad van State heeft een bevestiging gegeven van zijn jurisprudentie volgens welke de mededin-
gingsregels deel uitmaken van het geheel van rechtsregels waarop de administratieve rechterlijke
instanties toezicht moeten houden.

Zich uitsprekend over een verzoek om nietigverklaring van Decreet nr. 2000-893 van 13 september 2000
betreffende de voorwaarden waaronder openbare instellingen met een wetenschappelijk en technologisch
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karakter en hogere instellingen exploitatiemiddelen mogen verstrekken aan ondernemingen of
natuurlijke personen, heeft de Raad van State (Arrest nr. 225473 van 5 september 2001) geoordeeld dat
de wetgever deze instellingen de mogelijkheid heeft willen geven om diensten te verlenen zonder hun een
exclusief recht te geven, hetgeen met name niet wordt verboden bij de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag. Verschillende exploitatievoorwaarden voor openbare of particuliere instellingen hebben noch
ten doel, noch tot gevolg dat de openbare instellingen worden bevoordeeld en dat de mededinging wordt
verstoord. De Raad van State kwam tot de slotsom dat deze wettelijke bepalingen geen inbreuk vormden
op de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag en hij heeft het verzoek dan ook afgewezen.

Voorts heeft de Raad van State (Arrest nr. 221767 222315 van 16 mei 2001) een verzoek om nietigver-
klaring van een besluit inzake de statuten van de onderlinge bijstandsmaatschappijen voor de landbouw
afgewezen. De Raad van State vond dat de in de artikelen 1027 en 1085 van het algemeen belasting-
wetboek bedoelde belastingvoordelen gekoppeld waren aan de kwaliteit van instellingen die basisstelsels
voor de sociale zekerheid van de onderlinge bijstandsmaatschappijen voor de landbouw beheren. Ook al
zouden deze maatschappijen een machtspositie hebben inzake het beheer van aanvullende verzekeringen,
dan nog zijn deze vrijstellingen — gezien hun bijzonder beperkte karakter — niet van dien aard dat zij
deze positie zouden kunnen misbruiken.

De Raad van State (Arrest nr. 218078 van 30 maart 2001) heeft de nietigverklaring geweigerd van het
besluit tot toepassing van artikel L861-3 van het socialezekerheidswetboek, omdat hij dit niet
onverenigbaar acht met de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Het is volgens de Raad van State
immers niet bewezen dat de bepaling in dit artikel uit hoofde waarvan verschillende typen zorg of
voorzieningen kunnen worden verleend, de instellingen voor de verplichte ziektekostenverzekering de
mogelijkheid heeft geboden de mededinging op de markt voor aanvullende ziektekostenverzekeringen te
verstoren of misbruik te maken van een machtspositie op deze markt.

De Raad van State (Arrest nr. 218067 van 27 juli 2001) heeft besloten tot de nietigverklaring van
artikel 25 van het decreet van 30 juli 1985, uit hoofde waarvan geen aanbesteding hoeft plaats te vinden
bij opdrachten waarvoor de overheden gebruikmaken van leveringen via de UGAP (Union des
groupements d’achats publics, de unie van de overheidsinkoopcombinaties), omdat dit artikel strijdig is
met de communautaire Richtlijn 93/36/EEG. De Raad van State achtte het evenwel niet bewezen dat de
UGAP misbruik maakte van een eventuele machtspositie op de markt voor het beheer van de procedures
voor het plaatsen van overheidsopdrachten en oordeelde dat het feit dat vertegenwoordigers van de
overheden — potentiële kopers — aan de raad van beheer van de UGAP deelnamen, geen kartel
opleverde.

In een zaak betreffende de Champagne-wijn heeft de Raad van State (Arrest nr. 193369 van
16 februari 2001) geoordeeld dat de bij het aangevochten decreet ingevoerde belastingen die niet ten doel
hebben een instantie te financieren waarvan de activiteiten strijdig zouden zijn met artikel 85 van het EG-
Verdrag, geen inbreuk vormden op het laatstgenoemde artikel.

2. De rechterlijke instanties

Zich uitsprekend over de voorziening tegen het arrest van het Cour d’appel (het gerechtshof) van Pau tot
ontslag van rechtsvervolging van verdachten die zonder een toegewezen werkterrein en zonder in het
bezit te zijn van een inseminatievergunning een kunstmatige-inseminatieactiviteit hadden ontplooid,
heeft het Cour de cassation geoordeeld dat artikel 82 van het EG-Verdrag niet verhindert dat een lidstaat
op een afgebakend gebied zekere exclusieve rechten verleent aan bepaalde centra voor de kunstmatige
inseminatie van koeien.
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Italië

1. Uitspraken van de nationale rechterlijke instanties

— Afdeling Arbeidszaken van het hof van cassatie, Arrest nr. 6307 van 4 mei 2001. In overeenstemming
met het arrest van het Hof van Justitie in zaak nr. 55/96 heeft het hof van cassatie de bepalingen in
artikel 25 van Wet nr. 223 uit 1991 inzake arbeidsbemiddelingsdiensten nietig verklaard. Uit hoofde van
dit artikel mogen werkgevers werklozen op een niet-anonieme basis aanwerven, maar het voorziet tevens
in de openbare verificatie van de particuliere en preventieve identificatie van de aan te werven
werknemers, hetgeen wordt beschouwd als een misbruik van een machtspositie door de arbeidsbureaus;

— hof van cassatie, Arrest nr. 8887 van 30 juni 2001. Volgens het hof van cassatie vormden de door de
leden van de Associazione bancaria italiana (de Italiaanse bankenassociatie) overeengekomen uniforme
bankregels met betrekking tot algemene garantieregelingen geen inbreuk op artikel 81 van het EG-
Verdrag.

2. Prejudiciële vragen

In het door Consorzio industrie fiammiferi ingestelde beroep tegen de beschikking van de mededingings-
autoriteit van 13 juli 2000 (Consorzio industrie fiammiferi) dat een inbreuk was gemaakt op artikel 81
van het EG-Verdrag, heeft de regionale administratieve rechtbank van Lazio op 4 april 2001 in twee
zaken uit hoofde van artikel 234 van het EG-Verdrag prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.
Deze vragen waren de volgende.

„1. Wanneer een overeenkomst tussen ondernemingen de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt
en deze overeenkomst wordt opgelegd of vergemakkelijkt door nationale wettelijke bepalingen die
dit effect rechtvaardigen of versterken, in het bijzonder voor wat betreft prijsafspraken of de
verdeling van markten, moet of mag de officiële antitrustautoriteit dan uit hoofde van artikel 81 van
het EG-Verdrag deze overeenkomst buiten toepassing verklaren en het concurrentieverstorende
gedrag van de betrokken ondernemingen bestraffen of het in ieder geval voortaan verbieden, en zo
ja, met welke rechtsgevolgen?

2. Kan er met het oog op de toepassing van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag van worden uitgegaan
dat nationale wettelijke bepalingen waarbij de bevoegdheid voor de vaststelling van de
verkoopprijzen van een product wordt gedelegeerd aan een ministerie en de verdeling van de
productie over de ondernemingen wordt toevertrouwd aan een consortium waartoe de betrokken
producenten móeten behoren, nog ruimte laten voor mededinging die kan worden belemmerd,
beperkt of verstoord door het autonome gedrag van deze ondernemingen?”

Nederland

De Nederlandse rechterlijke instanties hebben het communautaire mededingingsrecht toegepast in de
hieronder genoemde uitspraken. Terzijde moet worden opgemerkt, dat ook wanneer de Nederlandse
rechterlijke instanties de Nederlandse mededingingswet toepassen, zij de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag interpreteren, aangezien deze wet is uitgewerkt naar model van de communautaire mededin-
gingsregels.
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1. Hoge Raad der Nederlanden, 16 februari 2001, BV Maatschappij Drijvende Bokken/Stichting
Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven

Arrest van de Hoge Raad na beantwoording door het Hof van Justitie (arrest van 21 september 1999,
zaak C-219/97, Jurispr. 1999, p. I-6121) van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen: een
pensioenfonds kan worden beschouwd als een onderneming in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag en de artikelen 82 en 86 van het EG-Verdrag staan er niet aan in de weg dat de overheid een
pensioenfonds een uitsluitend recht verleent in een bedrijfstak een aanvullende pensioenregeling te
beheren.

2. Rechtbank Utrecht, 14 maart 2001, V & S Groothandel BV/ Jacobus Klop

De rechtbank constateert dat niet is voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarde van artikel 3, lid 1, aanhef
onder b, van Verordening (EEG) nr. 4087/88 inzake de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-
Verdrag op groepen franchiseovereenkomsten. Bovendien doet zich de situatie voor als bedoeld in artikel
5 van de verordening, op grond waarvan de vrijstelling als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de verordening
niet van toepassing is.

3. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 maart 2001, Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
en Internationale Tankscheepvaartvereniging/Staat der Nederlanden

Het leidingnet dat is bestemd voor vervoer van brandstoffen voor militair gebruik is op sommige
trajecten, zoals de leiding Pernis-Schiphol, de enige transportleiding voor brandstoffen. In zover verkeert
de staat in een economische machtspositie, omdat hij als enige voor het gebruik ervan verladingsovereen-
komsten kan sluiten. Dat brengt echter nog niet mee dat daardoor mededingingsregels worden
geschonden zoals neergelegd in artikel 81 en volgende EG en het Nederlandse mededingingsrecht. Er is
geen aanwijzing dat er sprake is van verboden overheidssteun aan ondernemingen in de zin van artikel 87
van het EG-Verdrag. Of de staat mededingingsregels schendt, doordat de voorwaarden waaronder zij
overeenkomsten over civiel gebruik van het pijpleidingennet sluit concurrentievervalsend zijn, hangt af
van de vraag of de aan dat gebruik toe te rekenen kosten volledig in de prijzen zijn doorberekend.

4. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 31 mei 2001, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord

In dit geschil omtrent de eigendom van verschillende soorten rechten inzake in competitieverband
gespeelde voetbalwedstrijden bekrachtigt het gerechtshof het vonnis van de rechtbank Rotterdam van
9 september 1999. Uit de betreffende statutaire bepalingen van de KNVB volgt dat deze opereert als een
„centraal verkoopkantoor”, dat voor haar leden met uitsluiting van dezen de verkoopprijs van uitzend-
rechten vaststelt om deze uitzendrechten zelf te kunnen exploiteren. Aldus is er sprake van een mededin-
gingsbeperkende overeenkomst tussen ondernemingen of een besluit van een ondernemingsvereniging in
de zin van artikel 6, lid 1, mededingingswet en artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag.

5. College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 5 juni 2001, Apotheek Neptunus/College tarieven
gezondheidszorg

In dit geschil omtrent wet tarieven gezondheidszorg merkt het College op dat volgens vaste rechtspraak
van het Hof van Justitie een lidstaat inbreuk maakt op artikel 10 juncto artikel 81 van het EG-Verdrag
wanneer een lidstaat de totstandkoming van een met artikel 81 van het EG-Verdrag strijdige mededin-
gingsbepaling oplegt of stimuleert dan wel de werking ervan versterkt of aan zijn eigen regeling het
overheidskarakter ontneemt door de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten tot interventie
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op economisch gebied aan particuliere marktdeelnemers over te dragen. Het College stelt vast dat uit de
naar voren gebrachte argumenten niet valt af te leiden dat dit het geval zou kunnen zijn geweest.

6. Rechtbank Rotterdam, 14 juni 2001, Galerie Y/Mondriaan Stichting

De rechtbank stelt vast dat geen sprake is van een onderneming in mededingingsrechtelijke zin indien er
sprake is van een overheidsorgaan dat handelt in de hoedanigheid van tot subsidieverstrekking bevoegd
orgaan. De op artikel 6 mededingingswet en artikel 81 van het EG-Verdrag gebaseerde beroepsgronden
slagen derhalve niet. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat er geen sprake is van strijd met artikel 86, lid 1,
van het EG-Verdrag juncto artikel 82 van het EG-Verdrag, omdat noch de kunstkoopregeling noch de
daarop gebaseerde besluiten tot toelating van de galerie betrekking hebben op openbare bedrijven of op
ondernemingen waaraan door (een orgaan van) de lidstaat Nederland bijzondere of uitsluitende rechten
worden of zijn verleend.

7. Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juli 2001, Dutchtone NV/Staat der Nederlanden

Het achterwege laten van een naheffing kan niet worden aangemerkt als een maatregel ten aanzien van
een openbaar bedrijf of een onderneming waaraan bijzondere of exclusieve rechten zijn toegekend.
Derhalve is er geen sprake van strijd met artikel 86, lid 1, van het EG-Verdrag in verbinding met
artikel 82 van het EG-Verdrag. Verder stelt de rechtbank vast dat er in deze zaak geen sprake is van
staatssteun in de zin van artikel 88 van het EG-Verdrag, daar de mededinging niet wordt vervalst dan wel
dreigt te worden vervalst.

Oostenrijk

In diverse rechtszaken ging het om drankleveringsovereenkomsten tussen bier- of koffieproducenten en
horecazaken, waarbij het horecabedrijf niet kon voldoen aan de verkoopverwachtingen en de producent
van de drank zijn „promotiebetalingen” naar rato van dat tekortschieten terugeiste.

Het opperste gerechtshof moet zich in zaak 7Ob211/99 uitspreken over een overeenkomst betreffende de
exclusieve afname van koffie en de daaraan gekoppelde „promotiebetalingen”. Een horecaonderneming
sloot met de marktleider voor koffie in Oostenrijk een contract af voor duizenden kilo’s koffie. Toen de
verkoop ver onder de verwachtingen bleef en een van de gedaagden failliet ging, eiste de koffieproducent
een proportionele terugbetaling van de „promotiebetaling”. Gedaagde wees er onder meer op dat de
exclusieve-afnameovereenkomst in strijd zou zijn met artikel 81 van het EG-Verdrag. Het opperste
gerechtshof stelde verschillende prejudiciële vragen, namelijk of het in het onderhavige geval ging om
een overeenkomst die valt onder artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, of de overeenkomst onder de
groepsvrijstelling viel, of de duur van de overeenkomst zoals voorgeschreven door Verordening (EEG)
nr. 1984/83 duidelijk te bepalen was en of de eventuele nietigheid van de overeenkomst ook zou gelden
voor een recht tot terugvordering. De overeenkomst werd in 1993, dat wil zeggen vóór toetreding van
Oostenrijk tot de EER en de EU ondertekend en in januari 1995 (na de toetreding van Oostenrijk tot de
EU) ontbonden.

In rechtszaak 3Ob296/99 gaat het om een voor de duur van tien jaar afgesloten overeenkomst inzake de
afname van bier tussen een marktleidende brouwerij en de exploitanten van een discotheek alsmede de
daarmee verbonden aanzienlijke promotiebetalingen en de terbeschikkingstelling van inboedel. Nadat de
afzetlocatie in 1997, twee jaar na het sluiten van de afnameovereenkomst, werd gesloten, eiste de
brouwerij de proportionele terugbetaling van de promotiebetalingen alsmede vergoeding van de kosten
van de inboedel. De exploitanten van de discotheek brachten daartegen in dat de afnameovereenkomst in
strijd zou zijn met de betrokken groepsvrijstelling en daardoor nietig zou zijn. Het opperste gerechtshof
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oordeelde ten aanzien van de nietigheid van de overeenkomst dat alleen die delen van de overeenkomst
nietig waren die onder het verbod vallen. Indien echter op de leverings- en prestatieverplichtingen de
nietigheidssanctie van artikel 81 van het EG-Verdrag wordt toegepast, dan betekent dat primair dat de
terbeschikkingstelling van financiële middelen respectievelijk inboedel onder bepaalde, niet met het
Gemeenschapsrecht strokende omstandigheden, wordt gesanctioneerd. De brouwerij zou derhalve haar
aanspraak op betaling niet kunnen baseren op dergelijke contractuele bepalingen. De zaak werd naar de
bodemrechter terugverwezen om vast te stellen of daadwerkelijk aan alle vereisten van artikel 81 was
voldaan.

In een vergelijkbare rechtszaak 6Ob290/99 (met dezelfde brouwerij als eiser) werd eveneens
terugverwezen naar de bodemrechter, om uit te zoeken of aan de criteria van artikel 81 van het EG-
Verdrag was voldaan.

Zweden

Het hof van appèl van Göta heeft een boete van 400 miljoen SEK opgelegd aan de Zweedse burgerlucht-
vaartdienst (Luftfartsverket) wegens misbruik van haar machtspositie ten opzichte van SAS, een inbreuk
op de communautaire en Zweedse mededingingswetgeving. Het arrest resulteert bovendien in een verlies
aan inkomsten voor de burgerluchtvaartdienst van nog eens 400 miljoen SEK. Het betrokken misbruik
heeft betrekking op prijsdifferentiatie. SAS heeft gedurende een aantal jaren bijzondere bijdragen betaald
aan de burgerluchtvaartdienst ter financiering van Terminal 2, naast de normale bijdragen van andere
luchtvaartmaatschappijen voor het gebruik van de luchthaven Arlanda. Het hof van appèl achtte zowel
sectie 19 van de mededingingswet als artikel 82 van het EG-Verdrag van toepassing. Bij het
Hooggerechtshof is beroep aangetekend tegen dit arrest.

Verenigd Koninkrijk

In de zaak Hendry & others and World Professional Billiards and Snooker Association Ltd (zaak
nr. HC0100813) heeft het Hooggerechtshof geoordeeld dat de regel van een sportvereniging dat haar
leden slechts met haar toestemming kunnen deelnemen aan toernooien, strijdig was met de artikelen 81
en 82 van het EG-Verdrag.

De mededingingsautoriteiten van België, Denemarken, Spanje, Griekenland, Ierland, Luxemburg,
Portugal en Finland hebben geen enkel besluit van een nationale rechterlijke instantie meegedeeld
waarin de communautaire mededingingsvoorschriften zijn toegepast of een prejudiciële vraag is gesteld
aan het Hof van Justitie.

D — Toepassing van de bekendmaking van 1993 inzake 
de samenwerking tussen de Commissie 
en de nationale rechterlijke instanties

In 2001 is de bekendmaking van 1993 inzake de samenwerking tussen de Commissie en de nationale
rechterlijke instanties in tien zaken toegepast. Acht van deze zaken zijn afkomstig van Spaanse
rechterlijke instanties en betreffen geschillen tussen aardoliemaatschappijen en exploitanten van benzine-
stations. Er werden veelal vergelijkbare vragen gesteld. De negende vraag werd gesteld door een Duitse
rechter en had betrekking op de geldigheid van een serviceovereenkomst. In de tweede zaak werd de
vraag gesteld door een Oostenrijkse rechter en ging het om de VISA-zaak.
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In december 2000 heeft het Landgericht Stuttgart de Commissie geïnformeerd dat de geldigheid van de
serviceovereenkomst tussen DSD en recyclingbedrijven van belang is voor de uitspraak in een hangend
geschil. Het Landgericht Stuttgart vroeg of de geldigheid van de serviceovereenkomst afhankelijk was
van een uitspraak van de Commissie en of de Commissie al een dergelijke uitspraak had gedaan. De
Commissie heeft in januari 2001 geantwoord dat zij doende was de serviceovereenkomsten te bestuderen
en dat zij voornemens is een vrijstellingsbeschikking te geven. Tevens wees de Commissie op de
bekendmaking inzake de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties, uit
hoofde waarvan de nationale rechter in afwachting van een beschikking van de Commissie de
behandeling van de zaak zou moeten schorsen als hij of zij een individuele vrijstelling waarschijnlijk acht
(paragraaf 30).

Op 26 januari 2001 heeft de bevoegde directeur geantwoord op vragen van het Juzgado de Primera
Instancia (het Gerecht van eerste aanleg) nr. 48 te Madrid van 1 december 2000, die het directoraat-
generaal op 3 januari 2001 heeft ontvangen. De vragen van de betrokken rechter hadden betrekking op de
hoedanigheid van handelsagent dan wel onafhankelijk wederverkoper van de beheerder, gezien de
contractclausules inzake het handelsrisico, en op de toepasbaarheid van de Verordeningen inzake
verticale beperkingen (EEG) nr. 1984/83 en (EG) nr. 2790/1999 op de basisrelatie tussen de twee partijen
bij de nationale zaak. Het antwoord van de Commissie met betrekking tot het onderscheid tussen agent
en wederverkoper in de zin van het communautaire mededingingsrecht was grotendeels gebaseerd op de
paragrafen 12 tot en met 20 van de richtsnoeren inzake verticale beperkingen die zij op 24 mei 2000 heeft
aangenomen (251). Bovendien heeft de Commissie de betrokken rechter uitleg gegeven over de bevoegd-
heidsgrens ratione temporis tussen Verordening (EEG) nr. 1984/83 en Verordening (EG) nr. 2790/1999
en over de materiële toepasbaarheid ervan.

Op 9 februari 2001 heeft de bevoegde directeur geantwoord op vragen van het Juzgado de Primera
Instancia nr. 73 te Madrid van 12 december 2000, die het directoraat-generaal op 11 januari 2001 heeft
ontvangen. De vragen van deze rechter waren vergelijkbaar met die in bovenvermelde zaak en de
Commissie heeft hierop dus dezelfde antwoorden gegeven.

Op 3 april 2001 heeft de bevoegde directeur geantwoord op vragen van het Juzgado de Primera Instancia
nr. 1 te Lucena (Córdoba) van 8 december 2000, die het directoraat-generaal respectievelijk op 25 januari
en 22 februari 2001 heeft ontvangen. Eén van de vragen van deze rechter had betrekking op het begrip
„agentschap” in het communautaire mededingingsrecht. De Commissie heeft hierop hetzelfde antwoord
gegeven als in de bovenvermelde zaken. Daarnaast vroeg de rechter zich af of de betrokken raffinaderij
het in zaak IV/33.503 (252) betwiste contract bij de Commissie had aangemeld, op welk moment de duur
van tien jaar van het contract kon beginnen te tellen voor een groepsvrijstelling uit hoofde van
Verordening (EEG) nr. 1984/83, en of de exclusiviteitsclausule in het contract kon worden uitgebreid tot
andere producten zoals smeermiddelen, die uit hoofde van dezelfde verordening in aanmerking zouden
kunnen komen voor een groepsvrijstelling. De directeur heeft deze rechter geantwoord dat de raffinaderij
contractmodellen had aangemeld die vergelijkbaar waren met het in deze zaak IV/33.503 betwiste
contract. Wat de duur van het contract betreft heeft de directeur geantwoord dat de overwegingen 11 en
18 van Verordening (EEG) nr. 1984/83 betrekking hebben op de duur van de exclusieveafnameover-
eenkomst en dat de exclusiviteitsduur van tien jaar dus begint te lopen vanaf de datum van inwerking-
treding van dit beding. De directeur heeft ten slotte herinnerd aan de voorwaarden waaraan volgens
artikel 11 van bovenvermelde verordening voldaan moet zijn, wil ook de exclusieve aankoop van

¥251∂ PB C 291 van 13.10.2000, blz. 1.
¥252∂ Zie punt 226 van het XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1993, blz. 386 van het XXIVe Verslag over het

mededingingsbeleid 1994 en persbericht IP/94/596 van de Commissie van 30 juni 1994.
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smeermiddelen onder de groepsvrijstelling vallen, in het bijzonder de financiering of terbeschikking-
stelling door de leverancier van een olieverversings- of een doorsmeerinstallatie.

Op 4 april 2001 stelde het Oberlandesgericht Wien, onder verwijzing naar de bekendmaking van de
Commissie inzake de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties, aan het
directoraat-generaal Concurrentie vragen over de stand van zaken in de VISA-zaak. Naar het oordeel van
het gerecht waren de vraagstukken die in die zaak aan de orde waren vergelijkbaar met die welke in een
nationale zaak ter discussie stonden. Op 6 april 2001 heeft de Commissie geantwoord dat zij bezig was
met een onderzoek van VISA’s zogeheten „multilateral interchange fees”, die deel uitmaakten van een
overeenkomst die bij de Commissie was aangemeld. Aan dat antwoord werd een persbericht van de
Commissie over deze zaak en dit vraagstuk, alsmede de naam van de met de behandeling van deze zaak
belaste ambtenaar (voor de beantwoording van verdere vragen) toegevoegd.

De bevoegde directeur heeft op 3 mei 2001 antwoord gegeven op vragen van het Juzgado de Primera
Instancia nr. 1 te Torrox (Málaga) van 9 januari 2001, die het directoraat-generaal op 26 maart 2001 heeft
ontvangen. De vragen van deze rechter waren vergelijkbaar met de eerste drie vragen van het Juzgado de
Primera Instancia nr. 1 te Lucena (zie hierboven). Deze vragen hadden betrekking op het begrip
„agentschap” in de communautaire mededingingswetgeving, op de vraag of de betrokken raffinaderij het
betwiste contract bij de Commissie had aangemeld in het kader van zaak IV/33.503 en op het moment
waarop de looptijd van tien jaar van het contract inging voor een groepsvrijstelling uit hoofde van
Verordening (EEG) nr. 1984/83. De Commissie heeft op deze vragen dezelfde antwoorden gegeven als
op 3 april 2001 in de eerder genoemde zaak (zie hierboven).

Op 26 juni en op 20 juli 2001 heeft de bevoegde directeur geantwoord op vragen van het Juzgado de
Primera Instancia nr. 3 te La Bisbal d’Empordà (Girona) van 14 mei en 12 juni 2001, die het directoraat-
generaal respectievelijk op 21 mei en 13 juli 2001 heeft ontvangen. De directeur heeft in de eerste plaats
algemene overwegingen gegeven over de toepasbaarheid van de Verordeningen inzake verticale
beperkingen (EEG) nr. 1984/83 en (EG) nr. 2790/1999 op de basisrelatie tussen de twee partijen in de
nationale zaak. Deze overwegingen sloten aan bij de antwoorden die zijn gegeven aan de
bovengenoemde gerechten nr. 48 en 73 te Madrid. Ook in deze zaak vroeg de rechter zich — net zoals de
rechters te Lucena en Torrox hierboven — af op welk moment de looptijd van tien jaar van het contract
inging voor een groepsvrijstelling uit hoofde van Verordening nr. 1984/83. De Commissie heeft op deze
vraag dan ook hetzelfde antwoord gegeven. Wel werd hierbij een precisering gegeven met betrekking tot
het moment waarop de exclusieveafnameovereenkomst inging, aangezien het in deze zaak een andere
leverancier betrof dan de bij zaak IV/33.503 betrokken ondernemingen. Een andere vraag van de rechter
was of er al dan niet sprake was van opgelegde wederverkoopprijzen in geval van door de leverancier
aanbevolen prijzen in combinatie met een minimale marge voor de wederverkoper, waarbij
laatstgenoemde de wederverkoopprijs kon wijzigen. In zijn antwoord heeft de directeur de rechter
herinnerd aan de mogelijke typegevallen en de situaties waarin deze gevallen onder artikel 81, lid 1, van
het EG-Verdrag zouden vallen, waarbij deze rechter werd verzocht rekening te houden met paragraaf 47 van
de richtsnoeren inzake verticale beperkingen van de Commissie. Ook vroeg de rechter zich af of er hier —
in de veronderstelling dat er in dit geval wederverkoopprijzen zijn opgelegd — sprake zou zijn van een
ernstige beperking van het type zoals dit in artikel 4, onder a, van Verordening (EG) nr. 2970/1999 is
beschreven. De Commissie heeft hierop geantwoord dat — in de veronderstelling dat de rechter zou
constateren dat de vastsgestelde marges neerkwamen op een opgelegde wederverkoopprijs — de bij deze
verordening vastgestelde vrijstelling niet van toepassing was. De rechter werd gewezen op de
paragrafen 46 en 66 van de richtsnoeren inzake verticale beperkingen van de Commissie. Ten slotte wilde
de rechter weten of de Commissie de besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten verwerpt dan
wel juist aanvaardt. De Commissie heeft hierop geantwoord dat er volgens elke nationale rechtsorde bij
de nationale rechterlijke instanties in beroep kan worden gegaan tegen de besluiten van de nationale
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mededingingsautoriteiten, maar dat de Commissie niet fungeert als kamer van beroep voor dit soort
besluiten. In het kader van een procedure van dit type kan de Commissie worden verzocht zich uit te
spreken over de uitleg van het Gemeenschapsrecht, hetgeen zij kan doen zonder hierbij de besluiten van
de nationale mededingingsautoriteiten als zodanig te evalueren. Ook heeft de Commissie de rechter
herinnerd aan de mogelijkheid om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen. Tot slot heeft de Commissie geantwoord dat zij hoe dan ook niet gebonden
is aan eerdere besluiten van de nationale mededingingsautoriteiten.

Op 9 juli 2001 heeft de bevoegde directeur geantwoord op vragen van het Juzgado de Primera Instancia
nr. 40 te Madrid van 23 februari 2001, die het directoraat-generaal op 19 april 2001 heeft ontvangen. De
eerste twee vragen van deze rechter hadden betrekking op de hoedanigheid van handelsagent of
onafhankelijk wederverkoper van de beheerder, gezien de contractclausules inzake het handelsrisico, en
op de toepasbaarheid van de Verordeningen inzake verticale beperkingen (EEG) nr. 1984/83 en (EG)
nr. 2790/1999 op de basisrelatie tussen de twee partijen in de nationale zaak. Deze vragen — en dus ook
het antwoord erop van de Commissie — waren dezelfde als die van het bovenvermelde gerecht nr. 48 te
Madrid. Ten derde vroeg de rechter zich af hoe lang de onder een groepsvrijstelling vallende overeen-
komsten voor de exclusieve afname van brandstof maximaal mogen duren. De Commissie heeft
herinnerd aan haar strikte uitleg van de in artikel 12, lid 2, van Verordening nr. 1983/84 vastgelegde
voorwaarden, waarin een vrijstelling van maximaal tien jaar is voorzien voor dit type clausules. Zij heeft
eraan herinnerd dat er sprake kan zijn van juridische constructies met „kruiscontracten” tussen
leverancier en wederverkoper, waarbij om onder de tienjaarregel uit te komen eigendom tijdelijk wordt
overgedragen of er zakelijke rechten in het leven worden geroepen en bedrijfsruimten worden
teruggehuurd. Ook heeft de Commissie gewezen op de voorwaarden zoals voorzien in artikel 5, onder a,
van Verordening (EG) nr. 2790/1999 en in paragraaf 59 van de richtsnoeren inzake verticale beperkingen
van de Commissie, waarin de duur van dit type clausules wordt beperkt tot vijf jaar.

De bevoegde directeur heeft op 17 juli 2001 antwoord gegeven op een vraag van het Juzgado de Primera
Instancia nr. 8 te Madrid van 11 juni 2001, die het directoraat-generaal op 29 juni 2001 heeft ontvangen.
Deze rechter vroeg zich af of de betrokken raffinaderij het in zaak IV/33.503 betwiste contract bij de
Commissie had aangemeld. Deze vraag — en dus ook het antwoord erop van de Commissie — was
dezelfde als die van de bovengenoemde rechter te Lucena.

De bevoegde directeur heeft op 19 juli 2001 antwoord gegeven op vragen van het Juzgado de Primera
Instancia nr. 19 te Madrid van 15 maart 2001, die het directoraat-generaal op 10 mei 2001 heeft
ontvangen. De eerste twee vragen van deze rechter hadden betrekking op de hoedanigheid van
handelsagent dan wel onafhankelijk wederverkoper van de beheerder, gezien de contractclausules inzake
het handelsrisico, en op de toepasbaarheid van de Verordeningen inzake verticale beperkingen (EEG)
nr. 1984/83 en (EG) nr. 2790/1999 op de basisrelatie tussen de twee partijen in de nationale zaak. Deze
vragen — en dus ook het antwoord erop van de Commissie — waren dezelfde als die van het
bovenvermelde gerecht nr. 48 te Madrid. Ten derde vroeg de rechter zich af hoe lang de onder een
groepsvrijstelling vallende overeenkomsten voor de exclusieve afname van brandstof maximaal mogen
duren. Deze vraag — en derhalve het antwoord erop van de Commissie — was dezelfde als die van het
bovengenoemde gerecht nr. 40 te Madrid.
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BIJLAGE

MOGELIJKHEID VOOR DE NATIONALE MEDEDINGINGSAUTORITEITEN 
OM DE EG-MEDEDINGINGSREGELS TOE TE  PASSEN

Opmerkingen vooraf

1. Dit overzicht heeft slechts betrekking op de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag
door de administratieve autoriteiten van de lidstaten, en niet door de rechterlijke instanties,
aangezien deze artikelen rechtstreeks toepasselijk zijn en dus zonder uitzondering kunnen worden
toegepast door de rechterlijke instanties van alle lidstaten.

2. De toepassing van deze bepalingen door de administratieve autoriteiten is onderworpen aan de
beperkingen waarin, ten gunste van de Commissie, is voorzien in artikel 9, lid 3, van Verordening
nr. 17.

Toepassing Wettelijke bepalingen en/of commentaar

België Ja Wet van 5 augustus 1991, artikel 53: wanneer de Belgische autoriteiten uit
hoofde van artikel 84 van het EG-Verdrag uitspraak moeten doen over de
toelaatbaarheid van overeenkomsten en over misbruik van machtsposities op de
interne markt, wordt deze beslissing genomen door de autoriteiten die door
deze wet zijn aangewezen, overeenkomstig artikel 81, lid 1, en artikel 82 van
het EG-Verdrag, volgens de procedure en op straffe van de sancties waarin deze
wet voorziet.

Denemarken Ja Wet nr. 416 van 31 mei 2000, houdende wijziging van Wet nr. 384 van 10 juni
1997 inzake de mededinging heeft de Deense mededingingsautoriteit
(Konkurrencestyrelsen) het recht verleend om de in de artikelen 81, lid 1, en 82
van het EG-Verdrag neerlegde verbodsbepalingen rechtstreeks toe te passen.

Duitsland Ja Artikel 50 GWB: het Bundeskartellamt oefent de taken uit die door de
artikelen 84 en 85 EG en door de op artikel 83 EG juncto andere
machtigingsbepalingen van het EG-Verdrag, gebaseerde verordeningen aan de
autoriteiten van de lidstaten zijn overgedragen.

Griekenland Ja Nomos nr. 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (wet ter
bescherming van de vrije concurrentie), gewijzigd bij Nomos nr. 2296/1995,
artikel 13 b(3): de Mededingingscommissie en het secretariaat ervan oefenen de
taken uit die door de artikelen 84 en 85 van het EG-Verdrag en door de op
artikel 83 van ditzelfde Verdrag juncto andere machtigingsbepalingen van het
EG-Verdrag, gebaseerde verordeningen, aan de nationale autoriteiten van de
lidstaten zijn toevertrouwd. Hiertoe beschikken de Mededingingscommissie en
het secretariaat ervan over de bevoegdheden die hun voor de toepassing van
bovengenoemde wet zijn verleend.

Spanje Ja Real Decreto nr. 295/1998 van 27 februari 1998 inzake de toepassing van de
EG-mededingingswetgeving in Spanje:
artikel 1: „El Tribunal de Defensa de la Competencia” is de bevoegde autoriteit
voor de toepassing in Spanje van artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-
Verdrag;
artikel 3: „El Servicio de Defensa de la Competencia” is de bevoegde instantie
voor het verrichten van onderzoek in procedures betreffende de toepassing van
artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag.
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Conclusies

In tien van de vijftien lidstaten kunnen de nationale mededingingsautoriteiten de artikelen 81 en 82 van
het EG-Verdrag rechtstreeks toepassen. In Oostenrijk, Finland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd
Koninkrijk zijn de nationale mededingingsautoriteiten hiertoe niet bevoegd.

In 2001 kreeg de Zweedse mededingingsautoriteit de bevoegdheid om de artikelen 81 en 82 rechtstreeks
toe te passen. In 2002 zullen ook de mededingingsautoriteiten van Ierland, Oostenrijk en het Verenigd
Koninkrijk deze bevoegdheid krijgen.

Frankrijk JA Ordonnance van 1 december 1986, artikel 56bis (opgenomen in de wet van
2 december 1992).
De minister van Economische Zaken en de ambtenaren van zijn departement
enerzijds en de „Conseil de la concurrence” (Mededingingsraad) anderzijds
hebben voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 de bevoegdheden waarover
zij, uit hoofde van bovenvermelde verordening, normaliter beschikken om het
Franse mededingingsrecht toe te passen.

Ierland Nee Sectie 13 (2) van de nieuwe Competition Bill 2001 voorziet in een „recht tot
optreden” voor de Ierse mededingingsautoriteit in het kader van overeen-
komsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen of
misbruiken die verboden zijn bij artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag. De
Competition Bill 2001 zal naar verwachting in april 2002 worden aangenomen.

Italië Ja Legge comunitaria 1994, artikel 54, lid 5: de „Autorità garante della
concorrenza” past artikel 81, lid 1, en artikel 82 toe door de bevoegdheden uit te
oefenen die haar door de nationale mededingingswet zijn verleend (Wet nr. 287
van 10 oktober 1990).

Luxemburg Nee De ontwerp-mededingingswet waaraan momenteel de laatste hand wordt
gelegd, voorziet in de toepassing door de mededingingsautoriteit van de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag.

Nederland Ja Mededingingswet van 22 mei 1997, artikel 88: de directeur-generaal van de
mededingingsautoriteit oefent de bevoegdheden uit die door de op artikel 83
van het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen zijn verleend voor de toepassing
van artikel 81, lid 1, en artikel 82 van het EG-Verdrag.

Oostenrijk Nee Er wordt gedacht aan een hervorming in de vorm van een wetsontwerp van de
regering tot oprichting van een nationale mededingingsautoriteit en tot
wijziging van de bestaande kartelwet, teneinde de nationale wetshandhavers de
bevoegdheid te geven om de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag toe te
passen. Deze nieuwe wet zal naar verwachting op 1 juli 2002 in werking treden.

Portugal Ja Decreto-lei nr. 371/1993 van 29 oktober 1993, artikel 12, lid 2: het directoraat-
generaal Concurrentie en prijzen is bevoegd om de taken uit te voeren die door
de op artikel 83 van het EG-Verdrag gebaseerde verordeningen aan de
autoriteiten van de lidstaten zijn verleend.

Finland Nee

Zweden Ja Sinds 1 januari 2001 heeft de „Konkurrensverket” de bevoegdheid om de
artikelen 81 en 82 rechtstreeks toe te passen (Wet nr. 1845 uit 1994, gewijzigd
bij Wet nr. 1023 uit 2000, artikel 2).

Verenigd 
Koninkrijk

Nee Op grond van de begin 2002 bij het parlement in te dienen „Enterprise Bill”
krijgen de mededingingsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk de
bevoegdheid om de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag rechtstreeks toe te
passen.
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VI — STATISTIEKEN

A — Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag en artikel 65 
van het EGKS-Verdrag

1. Werkzaamheden in 2001

1.1. In 2001 ingeleide zaken253

1.2. In 2001 afgesloten zaken254       255

Soort Aantal  %

Aanmeldingen 94 33

Klachten 116 41

Ambtshalve ingeleide zaken ¥253∂ 74 26

Totaal 284 100

¥253∂ „Ambtshalve ingeleid” betekent ingeleid door de Commissie op eigen initiatief.

Bij formele beschikking Bij wege van een informele procedure

Inbreuk op artikel 81 14 Gunstige administratieve brieven 
(artikel 81, lid 1)

44

Inbreuk op artikel 82 met oplegging van boete 3 Gunstige administratieve brieven 
(artikel 81, lid 3)

45

Negatieve verklaring 4 Ongunstige administratieve brief 1

Vrijstelling 17 ¥254∂ Afwijzing van klacht 43

Afwijzing van klacht 10 Administratieve afsluiting van het dossier 191

Geen bezwaar 4

Inbreuk op artikel 65 van het EGKS-Verdrag 0

Beschikking ex artikel 86 2 ¥255∂

Totaal 54 Totaal 324

¥254∂ Ingevolge een beschikking waarbij gedeeltelijk een negatieve verklaring en gedeeltelijk een vrijstelling werd verleend
(DSD), werden 16 zaken beëindigd.

¥255∂ Eén van deze twee afgesloten zaken in 2001 betreft een beschikking die op het allerlaatste moment in 2000 werd gegeven
(Consorzio Riposta).
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2. Overzicht van de voorbije vier jaar

2.1. Ontwikkeling van het aantal openstaande zaken

2.2. Ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken

2.3. Ontwikkeling van het aantal afgesloten zaken

Aan het eind van het kalenderjaar openstaande zaken

1998 1999 2000 2001

Aanmeldingen 538 425 374 313

Klachten 441 402 359 333

Ambtshalve ingeleide zaken 225 186 202 195

Totaal 1 204 1 013 935 841

Tijdens het jaar geregistreerde nieuwe zaken

1998 1999 2000 2001

Aanmeldingen 216 162 101 94

Klachten 192 149 112 116

Ambtshalve ingeleide zaken 101  77 84 74

Totaal 509 388 297 284

Tijdens het jaar afgesloten zaken

1998 1999 2000 2001

Bij formele beschikking  42  68  36  54

Bij wege van een informele procedure 539 514 343 324

Totaal 581 582 379 378
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B — Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (256)

1. Ontvangen aanmeldingen — 1996-2001

Verklaring: in een aantal zaken werden twee eindbeschikkingen gegeven: een beschikking waarbij de zaak gedeeltelijk naar
een lidstaat werd verwezen en een beschikking die het andere deel van de zaak betrof.

2. Beschikkingen ex artikel 6 — 1998-2001

3. Beschikkingen ex artikel 8 — 1998-2001

¥256∂ Gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 van 30 juni 1997 (PB L 180 van 9.7. 1997).

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aanmeldingen 131 172 235 272 345 335

Aanmeldingen ingetrokken in fase I 5 9 5 7 8 8

Aanmeldingen ingetrokken in fase II 1 0 4 5 6 4

Zaken die tot een eindbeschikking 
hebben geleid 125 142 238 270 345 340

Totaalaantal zaken die met een 
eindbeschikking zijn afgesloten 125 136 235 269 341 334

1998 1999 2000 2001

Artikel 6, lid 1, onder a 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 %

Artikel 6, lid 1, onder b, zonder toezeggingen 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 %

Artikel 6, lid 1, onder c 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 %

Aanvaarding van verbintenissen in fase I 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 %

Totaal 237 100 % 273 100 % 341 100 % 335 100 %

1998 1999 2000 2001

Artikel 8, lid 2, met voorwaarden 
en verplichtingen 5 55 % 8 89 % 12 70,6 % 10 50 %

Artikel 8, lid 2, zonder voorwaarden 
en verplichtingen 2 22,5 % 0 0 % 3 17,7 % 5 25 %

Artikel 8, lid 3 — Verbod 2 22,5 % 1 11 % 2 11,7 % 5 25 %

Artikel 8, lid 4 — Verplichte afstotingen 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0

Totaal 9 100 % 9 100 % 17 100 % 20 100 %
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4. Verwijzingsbeschikkingen — 1998-2001

5. Beschikking ex artikel 7 (schorsing van de concentratie) — 1998-2001

Verklaring: sinds maart 1998 is artikel 7, lid 2, niet meer van toepassing.

C — Steunmaatregelen van de staten

1. In 2001 geregistreerde nieuwe zaken

2. Zaken in behandeling per 31 december 2001

1998 1999 2000 2001

Artikel 9 (op verzoek van een lidstaat) 4 10 6 10

Artikel 9 (volledige of gedeeltelijke verwijzing naar een lidstaat) 4 5 6 7

Artikel 22, lid 3 0 0 0 0

1998 1999 2000 2001

Artikel 7, lid 2 (verlenging van schorsing) 10 n.a. n.a. n.a.

Artikel 7, lid 4 (ontheffing van verplichting tot schorsing) 13 7 4 5

Totaal 23 7 4 5

Land-
bouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal %

Aangemelde  
steunmaatregelen N 373 43 79 6 339 840 73,81

Niet-aangemelde  
steunmaatregelen NN 37 28 24 0 63 152 13,36

Bestaande  
steunregelingen E 0 0 0 0 52 52 4,57

Ingeleide procedures C 15 6 11 0 62 94 8,26

Totaal 425 77 114 6 516 1 138
% 37,34 6,77 10,02 0,53 45,34

Land-
bouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal %

Aangemelde  
steunmaatregelen N 243 23 59 0 199 524 52,14

Niet-aangemelde  
steunmaatregelen NN 111 13 36 0 90 250 24,88

Bestaande  
steunregelingen E 22 0 0 0 54 76 7,56

Ingeleide procedures C 48 0 11 3 93 155 15,42

Totaal 424 36 106 3 436 1 005
% 42,19 3,58 10,55 0,30 43,38
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3. In 2001 behandelde gevallen volgens het register waarin zij zijn ingedeeld

3.1. Zaken ten aanzien waarvan in 2001 een beschikking is gegeven

3.2. In 2001 afgesloten zaken

4. Besluiten van de Commissie in 2001

Land-
bouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal %

Aangemelde  
steunmaatregelen N 229 12 72 7 303 623 75,98

Niet-aangemelde  
steunmaatregelen NN 16 14 12 0 65 107 13,05

Bestaande  
steunregelingen E 0 0 0 0 10 10 1,22

Ingeleide procedures C 5 1 1 0 73 80 9,75

Totaal 250 27 85 7 451 820
% 30,49 3,29 10,37 0,85 55,00

Land-
bouw Vervoer Visserij Steenkool Overige Totaal %

Aangemelde  
steunmaatregelen N 208 7 71 7 280 573 68,87

Niet-aangemelde  
steunmaatregelen NN 11 6 4 0 21 42 5,05

Bestaande  
steunregelingen E 1 0 0 0 15 16 1,92

Ingeleide procedures C 5 0 1 0 64 70 8,41

Ingetrokken door 
lidstaat 30 0 1 0 100 131 15,75

Totaal 255 13 77 7 480 832
% 30,65 1,56 9,26 0,84 57,69 

Land-
bouw Vervoer Visserij Steen-

kool Overige Totaal %

Geen bezwaar 214 23 68 7 301 613 76,06

Beschikkingen 
in  het kader 
van de  formele  
onderzoeks-
procedure

Inleiding 
procedure

15 3 10 0 66 94 11,66

Positieve  
eindbeschikking

1 1 0 0 33 35 4,34

Negatieve  
eindbeschikking

2 0 2 0 31 35 4,34

Voorwaardelijke  
eindbeschikking

0 0 0 0 0 0 0

Dienstige  maatregelen 0 0 0 0 10 10 1,24 

Andere besluiten 2 0 2 0 15 19 2,36

Totaal 234 27 82 7 456 806
% 29,03 3,35 10,17 0,87 56,58
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5. Ontwikkeling over de periode 1991-2001

6. Besluiten per lidstaat

Besluiten van de Commissie in … 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Geen bezwaar 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315

Beschikkingen in 
het kader 
van de  formele  
onderzoekspro-
cedure

Inleiding 
procedure 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67 65

Positieve 
eindbeschikking 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15 11

Negatieve 
eindbeschikking 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26 5

Voorwaardelijke 
eindbeschikking 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3 0

Dienstige maatregelen/andere 
besluiten 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34 8

Totaal 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475 404

D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S EU

Geen bezwaar 77 19 14 11 44 5 30 9 5 23 1 28 9 25 1 301

Beschikkingen 
in het kader  

van de  formele  
onderzoeks-
procedure

Inleiding 
procedure 25 0 4 0 13 1 3 1 2 4 2 4 3 4 0 66

Positieve 
eindbeschik-
king 13 1 1 0 3 1 1 0 0 6 0 4 0 3 0 33

Negatieve 
eindbeschik-
king 10 0 2 0 12 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 31

Voorwaarde-
lijke 
eindbeschik-
king 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dienstige maatregelen 2 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10

Andere besluiten 2 1 0 1 4 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 15

Totaal 129 21 25 12 76 7 39 11 7 38 3 40 12 34 2 456
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VII — STUDIES

In 2001 heeft het directoraat-generaal Concurrentie opdracht gegeven voor de uitvoering van 21 studies,
waarvan er 15 zijn voltooid. Van de voltooide studies zijn er 13 vertrouwelijk en deze worden in dit
verslag niet vermeld.

Eén studie waarvoor in 2000 opdracht werd gegeven, is in 2001 afgerond; omdat deze studie
vertrouwelijk is, wordt zij niet in dit verslag vermeld.

Van de twee andere studies die in 2001 zijn voltooid, volgt hier een samenvatting.

Studie Lademann — Customer preferences for existing 
and potential sales and servicing alternatives in automotive distribution (257) 
(voorkeuren van klanten voor bestaande en potentiële verkoop- 
en servicealternatieven in de autodistributie)

Het doel van deze studie was te onderzoeken in hoeverre consumenten alternatieve formules voor
verkoop en service accepteren, inclusief de formules die reeds bestaan en de formules die op grond van
een toekomstige regelgeving zouden kunnen voorkomen. De heer Lademann heeft consumentenon-
derzoeken verricht in vijf Europese landen. In elk land werden willekeurig circa 100 consumenten
geselecteerd en ondervraagd over hun voorkeuren betreffende de aankoop van auto’s en de bijbehorende
service. De ondervraagden kregen een reeks factoren voorgelegd die hun keuze voor een verkooppunt
zouden kunnen beïnvloeden:

— distributievorm,

— type servicefaciliteit die door de handelaar wordt aangeboden (inclusief uitbestede service),

— prijsniveaus (inclusief kortingen),

— mate waarin door de verkopers advies wordt verstrekt,

— afstand tot het servicebedrijf,

— mogelijkheid van een proefrit bij de detailhandelaar,

— beschikbare facultatieve uitrustingsstukken,

— persoonlijk contact met de dealer,

— levertijd.

Het type klantenservice van een detailhandelaar in auto’s bleek voor consumenten de belangrijkste factor
te zijn, gevolgd door de mate waarin het verkooppersoneel advies verstrekt en de distributievorm. Daarna
kwamen, in volgorde van belangrijkheid, de mogelijkheid om met het voertuig een proefrit te maken, de
afstand tot de werkplaats, de levertijd en de vrijheid om onderdelen te kiezen. Het geven van kortingen

¥257∂ Studie van dr. Lademann & Partner, beschikbaar op de Internetsite van het directoraat-generaal Concurrentie: http://
europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution.
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door dealers werd als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl men het persoonlijk contact met de dealer
slechts van ondergeschikt belang vond.

Studie Andersen — The impact of legislative scenarios for future car 
distribution (258) (de effecten van wetgevingsscenario’s op de autodistributie 
in de toekomst)

1. Andersen werd verzocht vijf scenario’s te analyseren: 1) een volledig vrij systeem waarbij
zelfstandige detailhandelaren het recht hebben nieuwe auto’s te betrekken van de fabrikanten en/of
hun officiële netwerken, 2) een systeem van exclusieve distributie waarbij in elk gebied nieuwe
auto’s slechts door één dealer worden verkocht, 3) een systeem van selectieve distributie op basis
van kwalitatieve criteria, 4) selectieve distributie op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria,
maar zonder gebiedstoewijzing en 5) selectieve distributie op basis van kwalitatieve en kwantitatieve
criteria, gekoppeld aan beperkte territoriale exclusiviteit.

2. Andersen analyseerde ook bepaalde specifieke kwesties als het voeren van verscheidene merken
(„multi-branding”), de gevolgen van het verbreken van de verplichte koppeling tussen de verkoop
van nieuwe voertuigen en reparaties/service, kwantumkortingen en quotatoewijzingsregelingen, en
de toegang van derden tot technische informatie. Andersen mat de effecten op diverse deelnemers,
de mededinging binnen en tussen merken, de marktintegratie in de EG en de algehele klantente-
vredenheid.

Andersen kwam tot de conclusie dat er drie mogelijke elementaire uitkomsten waren. Alle systemen die
territoriale exclusiviteit combineren met kwalitatieve en kwantitatieve selectiviteit, leiden wat de markt
betreft tot een soort „status-quo”, waarbij de onderlinge relatie tussen fabrikanten en officiële dealers en
de controle van fabrikanten over hun officiële netwerken niet beduidend worden beperkt. Scenario’s die
gebaseerd zijn op kwantitatieve en kwalitatieve selectiecriteria zonder territoriale exclusiviteit, kunnen
leiden tot een markt met „meerdere kanalen”, waarbij binnen hetzelfde officiële netwerk verschillende
distributievormen en bedrijfsmodellen voorkomen. Scenario’s die uitsluitend gebaseerd zijn op
kwalitatieve selectie, waarin de territoriale bescherming is verdwenen en er geen gedifferentieerde
criteria bestaan die zijn afgestemd op de verschillende distributiemodellen binnen het officiële netwerk,
leiden tot een markt die gekenmerkt wordt door „massaverkoop”. Dit houdt in dat de verkoop wordt
gedomineerd door detailhandelaren die grote hoeveelheden van enkele succesmodellen aan de man
willen brengen en die zich in een zeer sterke onderhandelingspositie tegenover fabrikanten bevinden.

¥258∂ De studie kan worden geraadpleegd op de Internetsite van het directoraat-generaal Concurrentie: http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/distribution. 
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VIII — REACTIES OP HET XXXe VERSLAG

A — Europees Parlement

Resolutie van het Europees Parlement over het XXXe Verslag van de Commissie 
over het mededingingsbeleid 2000 (SEC(2001) 694 — C5-0312/2001 — 2001/2130(COS)) 
en antwoord van de Commissie

1. Rapporteur: Alejandro Agag Longo

2. EP nr.: A5-0299/2001

3. Datum goedkeuring verslag: 4 oktober 2001

4. Betreft: Resolutie van het Europees Parlement over het mededingingsbeleid 2000

5. Bevoegde parlementaire commissie: Economische en Monetaire Commissie

6. Achtergrond van de resolutie: Eigen initiatiefverslag van de Economische en Monetaire
Commissie

7. Analyse van de tekst en de verzoeken van het Parlement: Het Parlement juicht in het algemeen
het jaarverslag toe en ondersteunt het daarin uitgestippelde beleid. Het suggereert toch wel enig
optreden van de Commissie op antitrustgebied alsook op het gebied van fusies en staatssteun.

8. Reactie op deze verzoeken en vooruitzichten betreffende de actie die de Commissie heeft
ondernomen of voornemens is te ondernemen:
De verzoeken en het betrokken standpunt van de Commissie zijn opgenomen in de hieronder
vervatte tabellen:

Punten van de EP-resolutie Standpunt van de Commissie

2. Betreurt het dat de Commissie niet, zoals zij had
aangekondigd, werkelijk een procedure heeft
geopend wegens concurrentievervalsing in de
vorm van fiscale bevoordelingen of belastingvrij-
stellingen; verlangt daarom een onderzoek naar de
door het fiscaal beleid veroorzaakte concurrentie-
vervalsingen in de EU, welke noch met het
beginsel van de binnenmarkt, noch met de geest
van de communautaire Verdragen in overeen-
stemming zijn.

De Commissie heeft in juli 2001 elf formele onderzoe-
kingen naar staatssteun ingesteld betreffende de belas-
tingregelingen in acht lidstaten, en heeft vier lidstaten
erom verzocht hun wetgeving in overeenstemming te
brengen met de Verdragsregels.
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4. Verwelkomt het voorstel om Verordening nr. 17
van 1962 inzake de toepassing van de artikelen 81
en 82 van het Verdrag te moderniseren, dat het als
noodzakelijk beschouwt, op voorwaarde dat dit
niet neerkomt op een nationalisering van het
mededingingsbeleid, maar wijst op de technische
moeilijkheden daarvan en heeft dan ook zijn
twijfels over de praktische toepasbaarheid van een
dergelijke hervorming.

De Commissie verwelkomt de zienswijze van het
Parlement en deelt de mening met betrekking tot de
noodzaak van de voorgestelde modernisering van
Verordening nr. 17 en sluit zich aan bij de vraagtekens
in verband met het effect dat de hervorming niet mag
leiden tot renationalisering van het communautair
mededingingsbeleid. De Commissie gaat ervan uit dat
alle technische moeilijkheden in verband met de
hervorming kunnen worden overwonnen op een wijze
die volledig in overeenstemming is met de doeltref-
fende tenuitvoerlegging ervan.

5. Uit zijn voldoening over de geest van decentrali-
satie die ten grondslag ligt aan artikel 3 van het
voorstel voor een verordening van de Raad inzake
de tenuitvoerlegging van de mededingingsregels
die zijn neergelegd in de artikelen 81 en 82 van het
Verdrag en tot wijziging van de Verordeningen
(EEG) nr. 1017/68, (EEG) nr. 2988/74, (EEG)
nr. 4056/86 en (EEG) nr. 3975/87, doch wijst erop
dat het nodig is te komen tot een verdere
definiëring en objectieve vaststelling van het
criterium beïnvloeding van de handel tussen de
lidstaten aangezien het huidige gebrek aan duide-
lijkheid van dit belangrijke criterium onzekerheid
kan teweegbrengen en de verwezenlijking van de
doelstelling van een eenvormige toepassing van de
communautaire regels kan belemmeren.

De Commissie verwelkomt de steun van het Parlement
voor het voorgestelde artikel 3. Zij is het ermee eens dat
het concept van beïnvloeding van de handel tussen de
lidstaten vervat in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag
van groter belang zal zijn in het kader van een nieuw
wethandhavingssysteem dat gebaseerd is op een
gedecentraliseerde toepassing. Dit concept werd
aanzienlijk ontwikkeld door het Hof van Justitie in het
kader van de jurisdictie ervan, die gebaseerd is op een
kwalitatieve beoordeling van de aard van de overeen-
komst of bestaande wederrechtelijke praktijken en een
kwantitatieve beoordeling van het standpunt van de
partijen. De Commissie aanvaardt dat het nodig kan zijn
leiding te geven bij de toepassing van de beginselen die
door het Hof van Justitie werden ontwikkeld bij de
interpretatie van het Verdrag.

6. Is van oordeel dat de Commissie in de context van
het voorstel voor een hervorming te veel bevoegd-
heden krijgt, aangezien zij terzelfder tijd regel-
gever, rechter en uitvoerder van de communautaire
normen wordt, en uit zijn twijfels over de
voordelen die het voorstel in zijn huidige formu-
lering zou opleveren in termen van rechtsze-
kerheid voor de ondernemingen.

Het voorstel van de Commissie tot modernisering is
gebaseerd op een gedecentraliseerde toepassing van de
communautaire mededingingswetgeving, en derhalve
op de inschakeling van meer besluitmakers bij de
toepassing van de wet. De bijzondere bevoegdheden die
voor de Commissie in het kader van haar voorstel zijn
opgenomen, zijn gericht op het waarborgen van een
doeltreffende en samenhangende toepassing van de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag.
Alle bevoegdheden van de Commissie moeten gecon-
troleerd blijven, inclusief de justitiële controle door het
Hof van Justitie. Een en ander wordt door het voorstel
niet aangetast.
De Commissie gaat ervan uit dat haar voorstel zal
leiden tot een adequaat niveau van rechtszekerheid voor
de ondernemingen. De ondernemingen zullen kunnen
vertrouwen op het directe effect van artikel 81, lid 3,
alsook op verordeningen en richtsnoeren van de
Commissie inzake gezamenlijke uitzonderingen. De
Commissie is ook bezig met de uitvoering van een
nieuw systeem van schriftelijke adviezen gebaseerd op
een mededeling waarbij zij ertoe in staat wordt gesteld
vennootschappen richtsnoeren te verstrekken bij werke-
lijke twijfel met betrekking tot de toepassing van de
communautaire mededingingsregels.
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7. Onderstreept het belang van doeltreffende interna-
tionale samenwerking tussen mededingingsautori-
teiten gezien het globale karakter van de nieuwe
economie, en vindt het voorstel om een interna-
tionaal forum inzake mededinging in het leven te
roepen interessant, maar wijst erop dat eerst in
eigen huis voor doeltreffende samenwerking moet
worden gezorgd, en verzoekt dan ook de
Commissie met aandrang erop toe te zien dat in
het kader van de modernisering van de mededin-
gingsregels de samenwerking tussen de Europese
mededingingsautoriteiten correct en doeltreffend
functioneert.

De Commissie staat achter de nadruk die het Parlement
legt op doeltreffende samenwerking tussen de mededin-
gingsautoriteiten binnen de Gemeenschap en op globaal
niveau. Nauwe en doeltreffende samenwerking tussen
alle betrokken partijen binnen de Gemeenschap is een
centrale pijler in het kader van het voorstel van de
Commissie. Deze samenwerking is gericht op de bevor-
dering van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de
communautaire mededingingswetgeving en op de
samenhangende toepassing ervan.

8. Verlangt een nieuwe internationale mededin-
gingsorde in het kader van de Wereldhandelsorgani-
satie gezien het toenemende aantal gevallen van
wereldwijde fusies, territoriale en prijskartels, oligo-
polistische concurrentievervalsingen en misbruik van
machtsposities, een probleem waaraan alleen het
hoofd kan worden geboden door wereldwijd
geldende minimumnormen bij de regelgeving op
mededingingsgebied, vooral wanneer het gaat om
fusies en kartels, en minimumnormen voor de
toezichtsautoriteiten van alle lidstaten van de WTO.

De Commissie zal haar inspanningen blijven voort-
zetten met het oog op multilaterale mededingingsregels
in het kader van de WTO. Een eerste aanmoedigende
stap werd genomen tijdens de vierde WTO-ministeriële
conferentie in Doha/Qatar. De door de WTO-ministers
aangenomen verklaring erkent dat het nodig is over een
dergelijke overeenkomst te onderhandelen. De onder-
handelingen zouden moeten beginnen tijdens de vijfde
WTO-ministeriële conferentie in 2003.

9. Is van oordeel dat de diensten van de Commissie
bijzondere aandacht moeten besteden aan de
pogingen om de toegang tot het Internet te
beperken, en juicht het toe dat de Commissie
toezegt dat zij erop toe zal zien dat Internet een
open medium blijft, als voorwaarde voor de
ontwikkeling van de economie.

Het gebrek aan mededinging binnen de lokale
toegangsmarkten in alle lidstaten, in het bijzonder voor
breedbandtoegang, blijft een belangrijke hinderpaal
voor de ontwikkeling van Internet en de Internet-
diensten in Europa. De tweede fase van haar sectoron-
derzoek inzake plaatselijke „loop unbundling” moet de
Commissie ertoe in staat stellen tegen 2002 een
alomvattende beoordeling van de situatie in alle
lidstaten te verrichten, naast de problemen die nieuwe
toetreders ondervinden bij kerntoegang tot Internet
tegen billijke en competitieve voorwaarden. De
Commissie is met name reeds bezig met het onder-
zoeken van klachten in het kader van artikel 82 van het
EG-Verdrag tegen operatoren alsook hun hulpverleners
die de mogelijkheid van mededingers verhinderen om
breedband-Internettoegang aan hun klanten te
verstrekken.

10. Betreurt niettemin het gebrek aan vooruit-
ziendheid van de Commissie en het feit dat de
diensten ervan te laat hebben gewaarschuwd voor
de potentiële risico’s van de ontwikkeling van de
derde generatie mobiele telefoons (de UMTS-
technologie), waarop het Parlement zelf nochtans
reeds had gewezen.

De aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 inzake de
beperking van de blootstelling van het grote publiek aan
elektromagnetische dossiers bevat in bijlage II ervan de
basisbeperkingen die moeten worden toegepast ter
vermijding van potentiële risico’s voor de gezondheid
van de mens. Deze aanbeveling bestrijkt de frequenties
waarbinnen de mobiele systemen van de derde
generatie werkzaam zijn.
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13. Benadrukt de buitengewone betekenis van diensten
van algemeen belang; dringt er daarom op aan een
sterke mate van rechtszekerheid bij de toepassing
van mededingingsregels op diensten van algemeen
belang te handhaven en verder te ontwikkelen,
teneinde vereisten op het gebied van een gegaran-
deerde dienstverlening en de universele toegang tot
diensten van algemeen belang te waarborgen.

In zijn recent verslag aan de Europese Raad van Laken
inzake diensten van algemeen belang heeft de
Commissie zich ertoe verbonden snel een
communautair raamwerk van staatssteun voor te
bereiden in de vorm van compensatie van openbare
dienstverlening. Dit raamwerk zal het mogelijk maken
een antwoord te geven op het verzoek om meer rechts-
zekerheid. De Commissie heeft ook aangegeven dat,
binnen een tweede fase, zo zulks noodzakelijk is, zij
zou kunnen overgaan tot het voorstellen van een
vrijstellingsverordening, zulks met hetzelfde doel de
rechtszekerheid te verhogen.

14. Verzoekt de Commissie met aandrang gevolg te
geven aan conclusie nr. 17 van de Europese Raad
van Stockholm, waarin haar wordt gevraagd
ervoor te zorgen dat de ondernemingen die nog
steeds een monopoliepositie innemen op hun
nationale markt, niet onterecht kunnen blijven
profiteren van die situatie.

De Commissie ziet nauw toe op het gedrag van de
betrokken ondernemingen in verband met de door het
Parlement beoogde doelstelling.

15. Verzoekt de Commissie met aandrang de acqui-
sities van de ondernemingen van de elektriciteits-
sector en de vaststelling van de elektriciteitstarieven
te toetsen aan de communautaire regelgeving
inzake illegale staatssteun.

In het kader van de liberalisatie van de elektriciteits-
markt zal de Commissie gebruikmaken van alle instru-
menten op het gebied van het communautair
mededingingsbeleid (staatssteun, controle op concen-
traties, afspraken en misbruik van machtsposities) om
een doeltreffende mededinging op deze markt te garan-
deren en tot ontwikkeling te brengen. Zij zal met name
speciale aandacht besteden aan concentraties en illegale
steun. 

19. Verzoekt de Commissie een tabel te publiceren
van objectieve indicatoren betreffende de privati-
seringen in de lidstaten, en onderstreept dat deze
indicatoren niet zouden betekenen dat wordt
vooruitgelopen op beslissingen over het eigenaar-
schap in de lidstaten, maar veeleer een waarde-
volle bron van informatie zouden zijn die de
nodige doorzichtigheid zou verschaffen.

Overeenkomstig Richtlijn 80/723/EEG van de
Commissie betreffende de doorzichtigheid in de finan-
ciële betrekkingen tussen lidstaten en openbare
bedrijven (PB L 195 van 29.7.1980, gewijzigd in 2000,
PB L 193 van 29.7.2000) zijn de lidstaten reeds
verplicht de betrokken informatie te verstrekken. Het
vraagstuk van openbare of particuliere eigendom van
ondernemingen als zodanig valt onder de verantwoor-
delijkheid van de lidstaten en wordt niet in het gedrang
gebracht door de mededingingsregels (artikel 295 van
het EG-Verdrag). De Commissie ziet derhalve geen
toegevoegde waarde in de voorgestelde tabel.

20. Betreurt dat in het verslag nauwelijks wordt
gerefereerd aan de zeer belangrijke farmaceu-
tische sector, die momenteel geconfronteerd wordt
met specifieke problemen op het gebied van
mededinging, maar juicht het toe dat de Europese
Dag van de mededinging die tijdens het Belgische
voorzitterschap zal worden georganiseerd, aan dit
thema gewijd zal zijn.

De Commissie erkent het belang van de verduidelijking
van haar mededingingsbeleid in de betrokken sector.
Het jaarverslag betreffende 2001 zal een onderdeel
inhouden betreffende de werkzaamheden van de
Commissie in bedoelde sector. Al deze acties werden
voorbereid in de loop van het jaar 2000, doch werden
goedgekeurd in de loop van dit jaar. Daarom kan
hierover nog geen verslag worden uitgebracht.

21. Onderstreept dat de consumenten slechts ten volle
kunnen profiteren van de voordelen van de interne
markt als zij de mogelijkheid hebben een product
daar te kopen waar dit tegen de laagste prijs wordt
aangeboden, en verzoekt de Commissie haar
acties tegen pogingen om parallelle import te
beperken in sectoren waar de prijzen niet door de
overheid worden gecontroleerd, voort te zetten.

De Commissie is het met deze doelstelling eens en
onderneemt de actie die daartoe nodig is.
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22. Verzoekt de Commissie haar acties die erop
gericht zijn de Europese burgers ten volle bewust
te maken van de concrete voordelen van een
doeltreffend mededingingsbeleid te intensiveren,
zodat kan worden gerekend op meer begrip en
steun van de kant van het publiek.

De Commissie is het met deze zienswijze volkomen
eens. In het kader van haar informatie van het publiek
wijst zij uitdrukkelijk op de voordelen van haar actie
voor de burgers. Ook de tweejaarlijkse Europese
Mededingingsdag is erop gericht het bewustzijn van het
grote publiek te vergroten.

23. Verzoekt de Commissie om zich te beraden over
de inhoud van de mededeling van 18 juli 1996
voor wat de kwestie van voorkeursbehandeling
aangaat, die in het jaar 2000 voor het eerst werd
toegepast; deze reflectie moet, naast andere
kwesties, ook de buitengewone starheid van deze
regeling betreffen, evenals het ontbreken van een
hiërarchie van normen.

Na vijf jaar tenuitvoerlegging van de mededeling van
1996 betreffende niet-oplegging of verlaging van boetes
in kartelgevallen, acht de Commissie het nodig haar
beleid op het betrokken terrein te wijzigen. Het eerste
formele besluit werd in 1998 aangenomen, en sindsdien
werden meer dan een dozijn formele besluiten op het
betrokken terrein toegepast. Een en ander leidde tot een
aanzienlijke herziening van de bestaande mededeling
en een nieuwe reflectie over het meest passende wetge-
vingsinstrument voor de betrokken doelstelling, zulks
overeenkomstig de opmerkingen van het Europees
Parlement. Een ontwerp-mededeling van de Commissie
inzake immuniteit voor boetes en verlaging van boetes
in kartelgevallen werd voor raadpleging gepubliceerd
op 21 juli 2001. Het vormt een meer flexibele
benadering van de soepelheid, zulks als resultaat van de
invoering van nieuwe aspecten. De Commissie heeft
een bewuste keuze gemaakt om haar vorige mededeling
te herzien door middel van een nieuwe mededeling. Elk
ander instrument zou de discretionaire bevoegdheid van
de Commissie verminderen die haar werd toegekend
door Verordening nr. 17/62, en zou niet in verhouding
zijn tot doel en inhoud van de beoogde maatregel, die
de factoren zijn waarmee rekening moet worden
gehouden overeenkomstig de betrokken jurisdictie. Een
mededeling is een geschikt instrument om het publiek
ervan op de hoogte te stellen hoe de Commissie van
haar discretionaire bevoegdheid gebruik wenst te
maken om boetes op te leggen overeenkomstig
artikel 15 van Verordening nr. 17/62 van de Raad aan
ondernemingen die het bestaan van een kartel bekend-
maken of hun betrokkenheid erbij beëindigen. 
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24. Ziet met grote belangstelling het voorstel van de
Commissie over de toekomst van de distributie
van voertuigen tegemoet, en onderstreept dat wat
dat betreft terdege rekening moet worden
gehouden met de belangen van de consumenten,
en dat diepgaand moet worden onderzocht of een
andere vrijstelling van toepassing van de mededin-
gingsregels van de EU in deze sector verantwoord
is.

De Commissie heeft dikwijls uiting gegeven aan haar
bezorgdheid omtrent het feit dat de consument niet
voldoende kan profiteren van de vrijstelling die de auto-
industrie in 1995 werd verleend. De recente besluiten
tot oplegging van boetes voor grote autofabrikanten
voor verschillende inbreuken op de mededingingsregels
illustreren ook dat de betrokken bedrijfstak te vaak
misbruik maakt van het huidige distributiesysteem, en
wel zulks ten nadele van de consument. De Commissie
is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de toekomstige
regeling voor autodistributie meer aandacht moet
besteden aan de voordelen van de consument, en sluit
zich derhalve aan bij de door het Parlement geuite
zienswijze.
Vóór het begin van haar beraadslagingen inzake de
toekomstige regeling heeft de Commissie eerst een
diepgaande analyse gemaakt van de wijze waarop
momenteel de distributie van auto’s in Europa plaats-
vindt, en heeft zij daarbij aandacht besteed aan de
effecten van de bestaande groepsvrijstelling. Bedoeld
proces begon met de uitwerking en de goedkeuring van
een beoordelingsrapport en werd voortgezet met een
reeks studies door externe onafhankelijke adviseurs ¥259∂.
De Commissie onderzoekt zorgvuldig alle materiaal dat
ter harer beschikking staat. Een ontwerp voor een
toekomstig stelsel moet worden goedgekeurd begin 2002. 

27. Is ingenomen met het voorstel van de Commissie
om in de loop van 2001 een begin te maken met
een formeel raadplegingsproces over Fusieveror-
dening (EEG) nr. 4064/89, waarin aanbevelingen
en voorstellen voor veranderingen worden gedaan,
benadrukt dat het Europees Parlement er groot
belang aan hecht vanaf het begin van dit proces te
worden geraadpleegd in het kader van een
degelijke gedragscode voor de betrokken
Europese instellingen, alvorens er enige concrete
aanbevelingen worden voorgesteld. 

De Commissie zal vóór eind 2001 een groenboek
goedkeuren tot lancering van het debat over een aantal
amendementen binnen de fusieverordening. Over
bepaalde onderwerpen, met name op justitieel vlak, zal
het groenboek eerst de Commissievoorstellen schetsen.
Het groenboek bevat geen concrete aanbevelingen.
Wanneer het eenmaal zal zijn goedgekeurd, zal het
onmiddellijk worden toegezonden aan het Parlement,
en zal het ook tegen het einde van maart 2002
beschikbaar worden gesteld voor raadpleging van het
grote publiek. Op basis van de uitkomst van deze
raadpleging zal de Commissie overgaan tot de
uitwerking van concrete voorstellen. Het Parlement zal
bij dit proces naar behoren worden betrokken. 

30. Is van mening dat openbare uitgaven en investe-
ringen voor de opbouw van een kwalitatief
hoogstaande infrastructuur van groot belang
kunnen zijn voor het ontstaan van een competi-
tieve en dynamische op kennis gebaseerde
economie; dringt daarom aan op gedetailleerde
informatie over en monitoring van het gebruik, de
kwaliteit en de noodzakelijke reallocatie van
openbare uitgaven en de desbetreffende Europese
en nationale budgetten.

De Commissie blijft toezien op openbare uitgaven en
blijft de staatssteun in de lidstaten controleren. De
reallocatie van openbare uitgaven naar doelstellingen
die een competitieve en dynamische op kennis
gebaseerde economie tot stand kunnen brengen zal
nauwkeurig worden bekeken in het kader van het
scorebord inzake staatssteun.

¥259∂ Alle voor het publiek beschikbare informatie betreffende deze studies is beschikbaar op de volgende website van de
Commissie: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/. Informatie inzake de besluiten tot oplegging
van boetes voor autofabrikanten is op hetzelfde adres beschikbaar.
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31. Juicht het toe dat gevolg wordt gegeven aan het
verzoek van het Parlement te voorzien in een
register van staatssteun en een „scorebord”, die
belangrijke instrumenten zijn om de doorzich-
tigheid en de democratische controle te bevor-
deren, maar betreurt dat op dit gebied situaties van
duidelijke ongelijkheid nog steeds worden
geaccepteerd.

De Commissie geeft toe dat er in de verschillende
lidstaten verschillen bestaan wat betreft de omvang van
de staatssteun. Deze ongelijkheid is aanvaardbaar
zolang de steun wordt verleend in overeenstemming
met de regels inzake staatssteun.

32. Dringt er bij de Commissie op aan om voort te
gaan met de jaarlijkse verslagen over staatssteun
in de Europese Unie, ook na de invoering van het
„scorebord”.

De Commissie onderzoekt de mogelijkheid een
alomvattend referentiedocument inzake staatssteun tot
stand te brengen over de situatie, ontwikkeling en
trends in de Europese Unie.

33. Betreurt dat de Commissie geen betrouwbare
gegevens en statistieken heeft kunnen verschaffen
over het aantal gevallen van terugvordering van
illegale staatssteun, en verzoekt de Commissie
deze kwestie te onderzoeken en de desbetreffende
informatie zo spoedig mogelijk te verstrekken en
dringt er verder bij de Commissie op aan het
initiatief te nemen tot opstelling van gemeen-
schappelijke EU-regels voor de terugbetaling van
onrechtmatig toegekende staatssteun.

De Commissie heeft altijd toezicht gehouden op de
terugbetaling van onwettige staatssteun. Een gedetail-
leerde lijst van de aanhangige terugbetalingsgevallen,
met een korte beschrijving van het optreden van de
Commissie in deze gevallen, wordt regelmatig gepubli-
ceerd in deel II van het jaarverslag over het mededin-
gingsbeleid.
Voor de terugbetaling van onwettige steun wordt door
de lidstaten gezorgd overeenkomstig hun eigen
wetgeving. Er zij aan herinnerd dat in een groot aantal
gevallen de maatschappijen waarvan terugbetaling
wordt geëist, zich in insolventie- of faillissementspro-
cedures bevinden. Gezien het uiteenlopende en
ingewikkelde karakter van de betrokken nationale
wetgevingen (vennootschapswetgeving, administratieve
wetgeving, insolventiewetgeving enz.), wordt door de
Commissie voor de onmiddellijke toekomst niet
gedacht aan gemeenschappelijke EU-regels inzake de
terugbetaling van onwettelijke staatssteun.

34. Dringt aan op een verbetering van de rechtspositie
van benadeelde ondernemingen; is van oordeel dat
de Commissie en de lidstaten moeten werken aan
een grotere bijdrage van de kant van derde partijen
en dat het voordelig zou zijn werkelijke concur-
rentieanalyses en openbare hoorzittingen in te
voeren in verband met de behandeling van
concrete zaken door de Commissie.

Derde partijen die reeds voldoende belangstelling
tonen, hebben reeds het recht te worden gehoord in het
kader van de Commissieprocedures. Bovendien gaat de
Commissie na hoe de belangen van derde partijen
kunnen worden beschermd bij de goedkeuring in het
kader van het voorgestelde nieuwe stelsel tot wetshand-
having van niet-inbreukbesluiten of besluiten tot
aanvaarding van verbintenissen.

35. Juicht de vorderingen toe die de kandidaat-
lidstaten hebben gemaakt op het gebied van het
mededingingsbeleid en de instelling van mededin-
gingsautoriteiten en hun activiteiten, en vraagt met
aandrang dat de toepassing van de discipline op
dit gebied wordt versterkt en dat er geen, of
slechts korte overgangstermijnen worden
toegekend.

De Commissie erkent de vooruitgang die door de
kandidaat-lidstaten werd geboekt bij de totstand-
brenging van een eigen mededingingsdiscipline, en is
van oordeel dat het thans van belang is voor de
mededingingsautoriteiten om deze ertoe in staat te
stellen, in het kader van de toepassing van de mededin-
gingsregels, de aandacht te concentreren op werkwijzen
die van belang zijn voor de marktstructuur. Vooral op
het gebied van staatssteun moeten in de meeste landen
nog meer maatregelen worden genomen, en de
Commissie is van oordeel dat geen overgangsperiodes
op dit gebied noodzakelijk zouden moeten zijn.
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B — Economisch en Sociaal Comité

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het XXXe Verslag over het 
mededingingsbeleid 2000 (SEC(2001) 694 def.) en antwoord van de Commissie

De Commissie heeft op 10 mei 2001 besloten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 262 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen
over het XXXe Verslag over het mededingingsbeleid (SEC(2001) 694 def.).

De afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden van het Comité was belast, heeft haar advies op 21 november 2001 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Sepi.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 386e zitting van 28 november 2001 zijn advies met
108 stemmen vóór en één stem tegen, bij één onthouding, goedgekeurd. Het volgende document bevat de
kernpunten van dit advies en het standpunt van de Commissie daarover.

XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000 — SEC(2001) 694 def. — November 2001

Kernpunten van het advies van het ESC Standpunt van de Commissie

Het Comité is in het algemeen blij met het verslag. Er wordt rekening gehouden met het positieve advies.

3.4.1. Met het oog op de modernisering van de anti-
trustprocedure wordt van instanties een uniforme toe-
passing van de mededingingsregels gevraagd in
weerwil van hun onderlinge verschillen qua bevoegdhe-
den, plaats in het institutionele bestel en wijze van
samenstelling. Het gevolg van die verschillen kan zijn
dat uiteenlopende besluiten worden genomen en uiteen-
lopende gedragspatronen worden gevolgd.

De Commissie onderkent deze zorg en wil niet alleen
een en ander in het lopende debat met de Raad aan de
orde stellen, maar ook relevante richtsnoeren uitvaar-
digen.

3.7.3. De Honeywell-zaak leidt tot de volgende
overweging: de beginselen van het mededingingsbeleid
moeten wereldwijd ingang vinden. Het voorstel van de
Commissie om daar werk van te maken in het kader van
de WTO, komt op het juiste moment. Het Comité is
hieraan in zijn adviezen van de afgelopen vier à vijf jaar
steeds meer aandacht gaan besteden. Het door de
Commissie voorgestelde internationale forum is echter
niet meer dan een eerste stap in de goede richting. Hoe
dan ook moet de bilaterale samenwerking met de
voornaamste industrielanden worden voortgezet.

De Commissie is zich ervan bewust dat zij moet
doorgaan met haar pogingen om de bilaterale samen-
werking met haar handelspartners te versterken. Op die
manier kunnen problemen op het gebied van het inter-
nationale mededinginsbeleid worden opgelost. Behalve
op het punt van bilaterale samenwerking, gaat de
Commissie ook meer initiatieven ontplooien om binnen
de WTO multilaterale mededingingsregels te laten
gelden. Een eerste bemoedigende stap werd gezet
tijdens de 4e ministeriële conferentie van de WTO in
Doha, Qatar. In de door de WTO-ministers aangenomen
verklaring wordt het belang van een dergelijke overeen-
komst onderkend. De onderhandelingen daarover
moeten beginnen tijdens de 5e ministeriële conferentie
van de WTO in 2003.

3.10. Het directoraat-generaal Concurrentie zou zijn
communicatiebeleid moeten verbeteren. Hoewel het
officiële verslag over het mededingingsbeleid kennelijk
niet op kortere termijn kan worden geproduceerd, zou
toch kunnen worden gedacht aan een snellere publicatie
van de inleiding van het Commissielid, met een kort
overzicht van de activiteiten van het directoraat-
generaal op het vlak van wetgeving en handhaving.

De Commissie getroost zich meer inspanningen dan
voorheen om het publiek beter te informeren. Het
jaarverslag is een Commissiedocument en moet door de
volledige Commissie worden goedgekeurd. Dit geldt
ook voor een overzicht. Gewoonlijk wordt het reeds in
april van elk jaar aangenomen. De Commissie vindt het
daarom niet nodig enkele weken daarvoor nog een extra
document te publiceren.
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3.11. Momenteel wordt on-line-informatie gegeven
over staatssteun. Die faciliteit zou tot andere thema’s
moeten worden uitgebreid en van tijd tot tijd met
samenvattingen op papier moeten worden aangevuld.

De Commissie geeft steeds meer informatie over staats-
steun. Twee goede voorbeelden hiervan zijn het onlangs
ingestelde on-linestaatssteunregister en het scorebord
inzake staatssteun dat in papiervorm wordt gepubli-
ceerd.

3.15.1. De toetreding van deze landen tot de EU kan
volgens het Comité een grote teleurstelling worden en
op weerstand gaan stuiten als daarbij wordt voorbij-
gegaan aan sociale overwegingen. Daarom moet dit
proces gepaard gaan met solide en doelgerichte econo-
mische en sociale maatregelen, met name een verbe-
tering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van
het ondernemerschap, vooral in het MKB. Daarvoor
moeten volgens het Comité veel meer middelen worden
uitgetrokken dan die welke de EU momenteel ter
beschikking stelt.

De Commissie neemt nota van dit standpunt.

3.16. Enkele grote internationale kartels (bv. die voor
aardolie en aardgas) die de wereldeconomie beheersen,
moeten worden aangepakt. Het kartelbeleid van de
OPEC-landen, maar ook dat van de oliemaatschappijen,
staat haaks op het mededingingsbeleid. Dat beleid moet
dan ook worden bestreden met adequate instrumenten
en de nodige politieke wil. In een mondiale economie
moet ook het economische beleid van de nationale
overheden voldoen aan de economische beginselen en
de mededingingsregels.

De Commissie deelt de zorgen van het Comité. Daarom
is zij voorstandster van de ontwikkeling van interna-
tionale fora waarin de mededingingsregels die gelden in
de belangrijkste handelszones ter wereld, worden
besproken en gecoördineerd. Wanneer een dergelijke
instantie voor wereldwijde coördinatie ontbreekt, kan
de Commissie slechts het EG-Verdrag toepassen.
Artikel 81 van dat Verdrag, dat kartels verbiedt, betreft
slechts het gedrag van ondernemingen. Het handelt niet
over het gedrag van soevereine staten, zelfs niet als de
gemeenschappelijke markt door dit gedrag nadelig
wordt beïnvloed.

3.17. De bescherming die in de afzonderlijke landen
nog steeds aan bepaalde beroepscategorieën wordt
geboden (door middel van contractuele, bestuursrechte-
lijke of wettelijke bepalingen), is ontoelaatbaar omdat
deze in strijd is met de beginselen van het EU-mededin-
gingsbeleid. In een tijd waarin overheidsmonopolies
worden doorbroken, multinationale ondernemingen
sancties krijgen opgelegd en, in het algemeen, naar
meer mededinging wordt gestreefd, dienen dergelijke
uit het verleden stammende beroepskartels zich naar de
nieuwe toestand te schikken. Die taak moet de
Commissie niet alleen met woorden, maar ook met
daden op zich nemen, al was het maar om de nationale
autoriteiten ertoe te stimuleren dienovereenkomstig te
handelen.

In het kader van de liberalisering zal de Commissie
gebruikmaken van alle instrumenten die haar krachtens
het communautaire mededingingsbeleid ter
beschikking staan (staatssteun, concentratiecontrole,
kartels en misbruik van een machtspositie) om op de
relevante markten een doeltreffende mededinging te
bewerkstelligen. Zij zal daarbij bijzondere aandacht
besteden aan onrechtmatige steun.
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