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FÖRORD AV MARIO MONTI
Ledamot av kommissionen med ansvar 
för konkurrenspolitiken
Europa är alltid i rörelse, ibland kraftfullt och
ibland mer obemärkt. EU kommer under detta år-
hundrade att formas av viktiga utvecklingstren-
der som håller på att slutföras. Denna utveckling
stakar ut vägen för en ökad fredlig växelverkan
mellan Europas folk och mellan EU och dess
partner i hela världen, både nära och fjärran. Där-
för vill jag ta tillfället i akt att inleda 2003 års
konkurrensrapport med en utvärdering av vad
som åstadkommits under de år som lett fram till
dessa förändringar under min tid vid rodret som
ansvarig för konkurrenspolitiken, som är en vik-
tig byggsten för att upprätta en välfungerande
inre marknad i EU.

Under dessa år har våra insatser främst varit in-
riktade på att göra EU:s konkurrenspolitik mer
aktiv. De resultat som uppnåddes under 2003 är
ett steg närmare detta mål. Man bör hålla i minnet
att konkurrenspolitiken inte är ett självändamål,
utan ett viktigt verktyg för att uppnå effektiva re-
sultat på marknaden, och därför bör konkurrens-
myndigheterna – särskilt kommissionen i egen-
skap av central konkurrensmyndighet i EU –
koncentrera sig på att se till att man verkligen tar
itu med de marknadsmisslyckanden som kan
rättas till genom offentliga ingripanden.

Detta är nödvändigt för att två viktiga mål skall
uppnås. För det första bör konkurrenspolitiken
bidra till Lissabonagendan, dvs. att göra Europa
till den mest dynamiska kunskapsbaserade eko-
nomin i världen. Konkurrenspolitiken bör stödja
agendan genom att garantera en välfungerande
marknadsekonomi, inte bara genom att tillämpa
reglerna om konkurrensbegränsande samverkan
och företagskoncentrationer på de viktigaste
snedvridningarna av konkurrensen, utan också
genom att effektivt kontrollera statligt stöd på
överstatlig nivå. För det andra bör konkurrenspo-
litiken effektivt skydda konkurrensen inom ett ut-
vidgat EU. Utvidgningen har gjort det ännu mer
uppenbart att ärenden måste handläggas på den
lämpligaste nivån om resurserna, både på natio-

nell nivå och gemenskapsnivå, skall användas på
bästa sätt.

Genom ett aktivt tillvägagångssätt får kommissi-
onen större flexibilitet när den utreder ärenden på
eget initiativ och prioriterar sin tillämpning av
konkurrensreglerna genom att fokusera på mark-
nader som inte fungerar väl eller som fungerar till
skada för konsumenterna, särskilt i fall där han-
deln över gränserna påverkas.

Kommissionen påbörjade ett antal initiativ, av
vilka en del slutfördes under 2003. För det första
fortsatte vi att förbereda det praktiska genomfö-
randet av ändringarna av vår lagstiftning – de mo-
derniserade procedurreglerna för tillämpningen
av reglerna om konkurrensbegränsande samver-
kan, omarbetningen av koncentrationsförord-
ningen och reformen av reglerna om statligt stöd.
För det andra har vi förstärkt rättssäkerhetsgaran-
tierna, förbättrat den ekonomiska bedömningen
genom att utnämna en chefsekonom för konkur-
rensfrågor och inlett en omfattande omorganise-
ring av generaldirektoratet för konkurrens
sektorsvis. Slutligen har vi bättre definierat kon-
sumenternas roll i byggandet av konkurrenspoli-
tiken.

De nödvändiga lagstiftningsinstrumenten 
för att bygga upp en aktiv 
konkurrenspolitik

De sekundära lagstiftningsinstrumenten har re-
formerats för att öka kommissionens möjligheter
att uppnå målen för konkurrenspolitiken.

Antitrust

Den nya förordningen på antitrustområdet – för-
ordning (EG) nr 1/2003 – börjar tillämpas den
1 maj 2004 och för med sig två viktiga föränd-
ringar. Företagen kommer inte längre rutinmäs-
sigt att anmäla sina avtal för godkännande. Det
frigör kapacitet för kommissionen att ta itu med
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allvarliga överträdelser, särskilt i fall med effek-
ter över gränserna. Samtidigt kommer EU:s kon-
kurrensregler inte längre att tillämpas enbart cen-
tralt från Bryssel, utan det blir ett ansvar som
delas av europeiska konkurrensmyndigheter som
arbetar tillsammans inom ett eget nätverk, det eu-
ropeiska konkurrensnätverket. Under hela 2003
arbetade vi hårt för att få fram en förordning och
ett paket med riktlinjer för det rättsliga och prak-
tiska genomförandet av konkurrensförordningen.
Dessa rättsakter är nödvändiga för att organisera
förhållandet mellan de olika aktörer som tilläm-
par konkurrensrätten – kommissionen, de natio-
nella konkurrensmyndigheterna och de natio-
nella domstolarna.

Vi har tidigare förstärkt det ekonomiska synsättet
i vår tillämpning av konkurrensrätten genom en
ny generation av gruppundantagsförordningar
och riktlinjer, t.ex. de som gäller horisontella och
vertikala avtal samt bilsektorn. Som uppföljning
av dessa insatser har vi nästan slutfört arbetet
med en ny gruppundantagsförordning och riktlin-
jer om avtal om tekniköverföring. I alla dessa
rättsakter anges vad företag inte får göra, men
man försöker inte längre precisera vad de borde
göra. Därmed får företagen större frihet att fatta
affärsmässiga beslut, samtidigt som man slår vakt
om en effektiv konkurrens på marknaden.

Jag skulle vilja ge bara ett exempel på hur ett ak-
tivt synsätt kan omsättas i praktiken. Under 2003
inledde kommissionen en studie av konkurrenslä-
get inom de fria yrkena genom att undersöka kon-
kurrenssituationen i medlemsstaterna. Resultaten
offentliggjordes och blev föremål för offentligt
samråd och intensiva och givande diskussioner
med våra partnermyndigheter i medlemsstaterna
– ett av de första fallen där det europeiska kon-
kurrensnätverket sattes på prov i praktiken. Både
kommissionen och de nationella konkurrens-
myndigheterna kommer att fokusera sin verk-
samhet på grundval av undersökningsresultaten,
antingen genom att inleda undersökningar av
konkreta fall eller genom att lägga tonvikten på
konkurrensfrämjande åtgärder för att minska den
onödiga administrativa bördan för de fria yrkena.

Företagskoncentrationer

Den omarbetade koncentrationsförordningen –
förordning (EG) nr 139/2004 – som också träder
i kraft den 1 maj 2004, omfattar både materiella
och procedurmässiga ändringar. Substanstestet
för bedömningen av företagskoncentrationer har

omformulerats för att klargöra att kommissionen
kan ingripa mot alla typer av konkurrensbegrän-
sande företagskoncentrationer. Förfarandet för
att omfördela ärenden mellan kommissionen och
medlemsstaterna har setts över. Framför allt kan
företagen numera begära hänskjutande av ett
ärende före anmälan och åstadkomma en omför-
delning av ett ärende för att undvika att fler an-
mälningar görs i flera medlemsstater. Det nya ar-
rangemanget bör spara företagen tid och pengar.

Den nya koncentrationsförordningen kommer
också att åtföljas av parallella åtgärder. Kommis-
sionen har bl.a. utfärdat riktlinjer för bedöm-
ningen av horisontella fusioner och riktlinjer för
bästa metoder vid undersökning av företagskon-
centrationer (Best Practices Guidelines for mer-
ger investigations).

I det stora hela har vi behållit de goda sidorna
med vårt system för kontroll av företagskoncen-
trationer, särskilt principen om prövning vid en
enda instans, men förfarandena har blivit enklare,
flexiblare och öppnare för att bemöta företagens
berättigade farhågor. Förbättringarna omfattar
nya tidsfrister för anmälan, mer information till
företagen under hela fusionsförfarandet, större
flexibilitet i fråga om bedömningen av förslag till
åtaganden och bättre handläggning av åbero-
pande av effektivitetsvinster vid bedömningen av
företagskoncentrationer.

Statligt stöd 

För att uppmuntra till mindre men bättre riktat
statligt stöd har kommissionen infört nya instru-
ment för att effektivisera och förenkla anmäl-
ningsprocessen och inlämnandet av klagomål.
Gruppundantagsförordningar för sysselsättning,
utbildning och små och medelstora företag har
avsevärt minskat de formaliteter som krävs för de
stöd som i allmänhet inte orsakar konkurrenspro-
blem.

Vi har som mål att förstärka detta synsätt genom
att införa ett test gällande väsentlig effekt, som
kommer att möjliggöra en snabbare bedömning
av mindre skadliga stödåtgärder. En ram för be-
handling av tjänster av allmänt ekonomiskt in-
tresse håller också på att utarbetas.

Klara regler om stöd för undsättning och om-
strukturering till krisdrabbade företag är viktiga
för konkurrenspolitikens bidrag till uppnåendet
av de Lissabonmål som nämndes tidigare. Stöd
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till ett företag kan göra det möjligt för företaget
att fortsätta verksamheten och rädda arbetsplatser
på kort sikt, men ofta på bekostnad av konkurren-
ter, som inte fått stöd, och deras anställda. Kom-
missionen godtar därför stöd bara om det är avsett
att återställa de stödmottagande företagens lön-
samhet på lång sikt.

Den interna omorganisering 
som en aktiv konkurrenspolitik kräver

Konkurrensmyndigheterna måste övervaka mark-
naderna för att identifiera och förstå sektorer som
fungerar dåligt, och därmed möjliggöra en effek-
tiv planering och ärendeprioritering med tanke på
de begränsade resurserna. Att det europeiska
konkurrensnätverket fungerar väl är en förutsätt-
ning för att resultaten av tillämpningen av våra
konkurrensregler skall hålla sig på samma nivå
eller bli ännu bättre.

För att bistå konkurrensmyndigheterna i denna
marknadsövervakning har generaldirektoratet för
konkurrens omorganiserats sektorsvis. Det bör
möjliggöra en ökad gynnsam växelverkan mellan
de tillämpningsinstrument kommissionen har till
sitt förfogande, särskilt mellan artiklarna 81 och
82 i fördraget och koncentrationsförordningen.
Huvuddragen i omorganiseringen är följande:

• Vi övergår från en konkurrensavdelning upp-
byggd kring de till buds stående rättsinstru-
menten (karteller, antitrust, fusioner) till en
organisation där vart och ett av fem direkto-
rat ansvarar för egna sektorer. Varje direkto-
rat handlägger kartellärenden och har en
egen enhet för företagskoncentrationer. Re-
levant branschkännedom delas mellan tjäns-
temännen, vilket gör det möjligt för hand-
läggarteam att ”mjuklanda” i nya ärenden. Vi
måste fortfarande skicka ut en begäran om
upplysningar till berörda parter, men om
tjänstemännen delar med sig av sin bak-
grundsinformation kan vi tack vare detta
snabbare bilda oss en uppfattning om den på-
verkan ett avtal eller en fusion har på konkur-
rensen. Det europeiska konkurrensnätverket
kommer också att bidra till våra kunskaper
om olika sektorer.

• Jag har utnämnt en chefsekonom på konkur-
rensområdet som skall ge ekonomiska råd i
alla konkurrensfrågor. Chefsekonomen är
tack vare sina meriter en ansedd industrieko-
nom och stöds dessutom av ett team av ekono-

mer med doktorsexamen med specialinrikt-
ning på industriell ekonomi. Utnämningen av
chefsekonomen och det arbete hans team utför
kommer att befästa vårt ekonomiska synsätt
när det gäller konkurrenspolitiken i hela gene-
raldirektoratet.

• Antitrust: Vi håller på att utveckla ett förbätt-
rat systematiskt synsätt när det gäller att fast-
ställa prioriteringar för att vi bättre skall
kunna avgöra vilka ärenden kommissionen
bör åta sig. Hur prioriterat ett ärende är beror
på hur ett visst konkurrensproblem påverkar
konsumenternas välfärd, hur sannolikt det är
att våra åtgärder kommer att göra en verklig
skillnad inom en rimlig tid och vilka resurser
som är nödvändiga för att nå resultat. På
grund av allt det arbete som tar vår tid i an-
språk måste vi fokusera på de områden som
påverkar konkurrensen mest.

• Inrättandet av en uppföljningsenhet: Trovär-
digheten i kontrollen av statligt stöd står och
faller med att olagligt stöd som medlemssta-
terna utbetalat återkrävs. Därför har man in-
rättat en särskild enhet som på ett mer struk-
turerat sätt skall följa hur beslut om återkrav
genomförs.

Dessutom har vi nu etablerat praxis med kollegi-
ala expertpaneler (peer-review panels) i viktiga
och komplexa antitrust-, stöd- och fusionsären-
den. På det sättet får vi ytterligare bekräftelse på
att våra beslut är sunda i materiellt, rättsligt och
ekonomiskt hänseende.

Konsumenternas medverkan till 
en aktiv konkurrenspolitik

Konsumenterna kan på två viktiga sätt hjälpa oss
med att forma vår syn på konkurrenspolitiken.
För det första kan konsumenterna och deras orga-
nisationer på EU-nivå och nationell nivå lämna
information till kommissionen och ge synpunkter
på kommissionens förslag när det gäller vilken
politik som skall föras. För att underlätta denna
växelverkan mellan kommissionen och konsu-
menterna har vi utnämnt en kontaktperson för
konsumentfrågor vid generaldirektoratet för kon-
kurrens. Kontakterna bör inte inskränka sig till att
lämna in klagomål mot enskilda företag, utan de
bör också vara sektoriella och betona frågor med
större spännvidd som är särskilt problematiska
för konsumenterna.



6

För det andra kan privata åtgärder som vidtas av
konsumenter och konsumentorganisationer vara
ett effektivt verktyg. Det skulle inte bara få kon-
kurrensbegränsande beteende att upphöra, utan
dessutom skulle konsumenterna direkt kompen-
seras för sina förluster. I framtiden bör privat och
offentligt genomdrivande av konkurrensreglerna
komplettera varandra. Kommissionen tittar på
olika sätt att uppmuntra privata parter att begära
ersättning för skada de åsamkats av konkurrens-
begränsande beteende. Min uppfattning är att
främjandet av privata åtgärder är nyckeln till att
hjälpa konsumenterna att hjälpa sig själva när det
gäller att få olika beteenden att upphöra, t.ex.
priskarteller eller missbruk av dominerande ställ-
ning.

Slutsats

På det hela taget gör kommissionen omfattande
insatser för att förbli en modern myndighet för
tillämpning av konkurrensreglerna som kan möta
2000-talets utmaningar. Vi har infört den rättsliga
och organisatoriska ram som ger oss möjlighet att
effektivt ta itu med konkurrensproblem efter ut-
vidgningen och koncentrera tillämpningen av
konkurrensreglerna på de mest skadliga sned-
vridningarna av konkurrensen. Jag är stolt över
vad som åstadkommits under de senaste åren och
jag litar på att kommissionen under kommande år
på bästa sätt skall använda sig av de verktyg som
ställts till dess förfogande i de europeiska konsu-
menternas och konkurrenskraftens intresse.
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1. Syftet med årets rapport är inte endast att åter-
spegla de viktiga förändringarna i kommissio-
nens interna organisation och arbetsmetoder
inom området konkurrenspolitik, utan även att
visa hur kommissionen bidrar till att samordna
behovet av kontinuitet och behovet av nya grepp
inom den ekonomiska styrningen i Europa.

2. Å ena sidan närmar sig den nuvarande kom-
missionen slutet av sin mandatperiod och tio nya
medlemsstater kommer snart att hälsas välkomna
in i den utvidgade unionen. För att ge dessa län-
der en mjukstart är det nödvändigt att fokusera på
en fortsatt och utvidgad tillämpning av en gemen-
sam uppsättning konkurrensregler. Därför fort-
skrider förberedelserna för att i praktiken genom-
föra den moderniserade ramen för förfarandet i
antitrustärenden enligt planerna. Likaså förvän-
tas översynen av den nu gällande koncentrations-
förordningen vara slutförd då de nya medlemssta-
terna ansluter sig. Behovet av reformer på
området för kontroll av statligt stöd har varit känt
under en längre tid, och tiden är nu mogen för att
omsätta denna målsättning i praktisk handling.
Kommissionens målmedvetna åtgärder under
året för att se till att reglerna om statligt stöd till-
lämpas lika på alla medlemsstater, stora som små,
understryker hur viktigt det är att ta itu med stat-
liga ingripanden som snedvrider konkurrensen.

3. Å andra sidan kräver utvecklingen i de olika
sektorerna mycket uppmärksamhet och arbete,
både från näringslivet och från kommissionen.
Att förverkliga avregleringen av marknaderna för
elektronisk kommunikation, energi och transpor-
ter i Europa utan att äventyra ett effektivt tillhan-
dahållande av tjänster för alla konsumenter är
svårt men inte omöjligt. Att t.ex. väga en sund
ekonomisk utveckling inom mediesektorn mot
andra mål av allmänt intresse, såsom att säkra en
mångfald av tillförlitliga informationskällor krä-
ver en omsorgsfull tillämpning av de lämpliga
instrumenten.

4. EU:s konkurrenspolitik spelar en viktig roll för
att nå de mål för konkurrenskraften som fastställ-
des i Lissabon. Denna politik omfattar inte endast
antitrust- och koncentrationsregler som är grund-
läggande för alla välfungerande marknadsekono-
mier, utan även tillämpningen av en effektiv och
strikt disciplin för statligt stöd. Mot bakgrund av
det ekonomiska läget i världen i allmänhet och
ansträngningarna i Europa för att främja tillväxt,
är det ytterst viktigt att växelverkan mellan de
olika politiska medel som står till kommissionens
förfogande används så effektivt som möjligt och

att förbättringen av EU:s konkurrenskraft fortsät-
ter att stå högt upp på kommissionens dagord-
ning.

Statistik över kommissionens tillämpning 
av konkurrensreglerna 2003

5. Under 2003 uppgick det totala antalet nya
ärenden till 815, varav 262 antitrustärenden
(enligt artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget),
212 koncentrationsärenden och 377 ärenden om
statligt stöd (utom klagomål). Antalet nya ären-
den minskade betydligt på alla områden, med
omkring en femtedel på antitrust- och fusionsom-
rådet och med ungefär en sjundedel i fråga om
statligt stöd.

6. På antitrustområdet minskade antalet nya
anmälningar ytterligare (med omkring en fjärde-
del) vilket är i linje med att anmälningssystemet
avskaffas definitivt i maj 2004. Enligt samma
logik håller antalet ärenden på eget initiativ (97)
på att öka något. Siffrorna för ärenden som har
sin grund i klagomål (94) är ungefär desamma,
även om de ligger klart under siffrorna året innan
(ca en fjärdedel under). När det gäller koncentra-
tioner minskade aktiviteten ytterligare och nådde
igen den (redan höga) nivå som rådde i slutet av
1990-talet. På området för kontroll av statligt stöd
minskade antalet anmälningar och fall av oan-
mält stöd, medan antalet nya ärenden gällande
befintligt stöd nästan fyrdubblades (efter en kraf-
tig minskning 2002). Medlemsstaterna rapporte-
rade 203 ärenden enligt gruppundantagsförord-
ningen.

7. Det totala antalet avslutade ärenden 2003 var
831, varav 319 antitrustärenden, 230 koncentra-
tionsärenden och 282 stödärenden (utom klago-
mål) (1). På antitrustområdet avslutades 24 ärenden
genom ett formellt beslut och eftersläpningen av
pågående ärenden minskade ytterligare. I fråga om
koncentrationskontroll fattades 231 formella beslut
under året, medan antalet ärenden som kräver en
fördjupad undersökning (9) förblev stabilt. När det
gäller statligt stöd halverades nästan antalet slutliga
negativa beslut (20) och de positiva besluten (18)
minskade med över en tredjedel jämfört med 2002.
Antalet formella förfaranden som inleddes (55) var
också mindre än året innan.

¥1∂ Antalet stödärenden som avslutades med slutliga beslut av föl-
jande typ: inga invändningar, positivt beslut, negativt beslut, vill-
korat beslut.
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Faktaruta 1: Konkurrenspolitiken och konsumenterna

Under 2003 skedde det en betydande utveckling mot en bättre integrering av kommissionens konkurrens-
politik och dess konsumentskyddspolitik. Detta är en god grund för ytterligare framsteg under 2004.

När årets andra konkurrensdag firades i Rom den 9 december tillkännagav kommissionsledamot Mario
Monti att Juan Rivière y Martí (1) utsetts till kontaktperson för konsumentfrågor inom kommissionens
generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens), vilket är en tjänst som inrättats nyligen. Posten inrät-
tades för att garantera att en ständig dialog förs med Europas konsumenter. Konsumenternas väl är
konkurrenspolitikens huvuduppgift, men konsumenterna kommer inte till tals i tillräcklig utsträckning då
enskilda ärenden behandlas eller policyfrågor diskuteras. Inrättandet av posten skall även leda till tätare
kontakter mellan GD Konkurrens och andra generaldirektorat (GD) inom kommissionen, framför allt GD
Hälsa och konsumentskydd.

Kontaktpersonen för konsumentfrågor har närmare bestämt till uppgift att

— fungera som främsta kontaktpunkt för konsumentorganisationer och enskilda konsumenter, 

— upprätta mer regelbundna och omfattande kontakter med konsumentorganisationer och särskilt med
den rådgivande europeiska konsumentgruppen (ECCG) (2),

— uppmärksamma konsumentgrupper på konkurrensärenden till vilka de kan ge värdefulla bidrag och
ge dem råd om hur de kan bidra med och uttrycka sina åsikter och

— stå i kontakt med de nationella konkurrensmyndigheterna i frågor som rör konsumentskyddet.

Kontaktpersonen för konsumentfrågor har, på samma sätt som chefsekonomen för konkurrensområdet, en roll
som inte är begränsad till kontroll av koncentrationer, utan som även omfattar antitrustområdet – karteller och
missbruk av dominerande ställning – liksom andra ärenden och policyfrågor på konkurrensområdet (3).

Konsumentorganisationer och enskilda konsumenter kommer att kunna nå kontaktpersonen i frågor som
rör konkurrens direkt med e-post:

COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int

Dessutom var kommissionen för första gången ordförande för ett gemensamt möte för högre tjänstemän
på konkurrens- och konsumentområdet från de 15 medlemsstaterna, de anslutande länderna och Eftalän-
derna den 19 november i Bryssel. Deltagarna uttryckte sitt stöd för en bättre integrering av konkurrenspo-
litiken och konsumentskyddspolitiken. De påpekade särskilt behovet av att utveckla en gemensam metod
för att samla in och analysera relevanta data, såsom klagomål, för att kunna konstatera nackdelar för
konsumenterna och andra förluster för konsumenterna på särskilda marknader. De enades också om att
det inte var tillräckligt i sig att upprätthålla konkurrensen på marknaden och att resultatet av konkurrensen
var lika viktigt, i form av lägre priser och ett bättre urval för konsumenterna.

Förutom denna viktiga utveckling för konsumenterna har kommissionen arbetat med ett antal ärenden
som påverkar konsumenterna eller är av särskilt intresse för dem. Många av de beslut som beskrivs i
denna rapport – vare sig det handlar om enskilda beslut (t.ex. inom sektorerna för mobiltelefoner, radio-
och TV-sändningar eller flygbolag) eller sektoriella initiativ (t.ex. transporter, fria yrken, motorfordon och
medier) – påverkar direkt konsumenternas dagliga liv.

Reformen av koncentrationskontrollen och moderniseringen av antitrustreglerna, som det redogörs för i
denna rapport, är viktiga initiativ som är utformade för att göra gemenskapens konkurrenspolitik effektivare

(1) Rivière y Martí har arbetat inom GD Konkurrens sedan 1989. Han var tidigare rådgivare i direktoratet för politikutformning och
samordning.

(2) Den rådgivande europeiska konsumentgruppen består av 18 medlemmar, varav en företrädare för konsumentorganisationerna i varje
medlemsstat och en för var och en av de tre europeiska konsumentorganisationerna, AEC (Association of European Consumers),
ANEC (Europeiska organisationen för konsumentinflytande i samband med standardisering) och BEUC (Europeiska byrån för kon-
sumentorganisationer). Observatörer som företräder konsumentorganisationer i de anslutande länderna deltar redan i den rådgivande
europeiska konsumentgruppens arbete.

(3) I december 2002 meddelades för första gången att man planerade att inrätta denna tjänst, då ett reformpaket om kontroll av koncen-
trationer i EU antogs
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och mer relevant på marknaden, samtidigt som man strävar efter att konsumentskyddet beaktas tillräck-
ligt. En annan utveckling som kan bli betydande är kommissionens konstaterande av potentiellt olagligt
statligt stöd i de anslutande länderna.

Förutom formella förfaranden finns det även informella sätt att komma till rätta med möjliga negativa
effekter av marknadsaktörernas beteende, och dem utnyttjar kommissionen. Det ärende som beskrivs
nedan är ett viktigt exempel på en sådan åtgärd i konsumenternas intresse.

Biljettreglerna för Olympiska spelen i Aten (4)

Organisationskommittén för Olympiska spelen i Aten, ATHOC, bad kommissionen bekräfta att reglerna
för försäljningen av biljetter till spelen 2004 överensstämde med Europeiska unionens konkurrensregler.
Reglerna innehåller olika försäljningskanaler som kan användas av invånare i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). För första gången kan invånarna i EES köpa biljetter direkt från ATHOC via
Internet. De kan även köpa biljetter genom någon av de nationella olympiska kommittéerna eller deras
auktoriserade ombud. Genom dessa åtgärder garanteras att alla EES-invånare kan köpa biljetter på lika
villkor utan diskriminering på grund av nationalitet. Dessutom kan åskådarna köpa sina biljetter separat
av den resebyrå eller inkvartering som de anlitar.

Efter diskussioner mellan ATHOC och kommissionen i syfte att skydda konsumenternas intressen och
säkra efterlevnaden av konkurrenslagstiftningen ändrade ATHOC biljettreglerna när det gäller formerna
för försäljningen via Internet och försäljningen via de nationella olympiska kommittéerna i EES genom
att tillåta dem att sälja biljetter under det nominella värdet i stället för att föreskriva ett minimipris. Till
följd av dessa ändringar har kommissionen, på basis av tillgänglig information, dragit slutsatsen att
biljettreglerna inte bryter mot EU:s konkurrensregler.

(4) Ärende COMP/D3/38.468.
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I — ANTITRUST — ARTIKLARNA 81 OCH 82. STATLIGA MONOPOL 
OCH MONOPOLRÄTTIGHETER — ARTIKLARNA 31 OCH 86
A — Moderniseringen av reglerna 
för lagstiftning och uttolkning

1. Kommissionens nya konkurrensregler

Översyn av förordningen om gruppundantag för 
tekniköverföring

8. I oktober offentliggjorde kommissionen ett
utkast till regler och riktlinjer för licensieringsav-
tal om tekniköverföring (1). Betydelsen av licen-
siering av teknik, såsom patent, know-how och
upphovsrätt till programvara, växer, och den är
viktig för att sprida innovationer i stor skala. Syf-
tet med de nya regler som föreslås är att göra till-
lämpningen av konkurrensreglerna tydligare på
detta område och se till att de har fortsatt relevans
i dagens föränderliga ekonomi.

9. De nya reglerna föreslås ansluta sig till den
nya generationen av gruppundantagsförord-
ningar och riktlinjer för distributionsavtal och
horisontella samarbetsavtal samtidigt som man
tar hänsyn till licensavtalens särdrag. Detta var
även ett önskemål från många av dem som lämnat
synpunkter på utvärderingsrapporten från
december 2001. En sådan uppläggning har föl-
jande fördelar:

— Gruppundantagsförordningen kommer
endast att ha en svart lista: allt som inte
uttryckligen utesluts från gruppundantaget är
nu undantaget. Genom att avskaffa den vita
och den grå listan i den nuvarande förord-
ningen, undviker man en tvångströjeeffekt.
Det ökar möjligheterna för företag att utar-
beta de kommersiellt lönsammaste formerna
av licensavtal samtidigt som man säkerställer
en effektiv konkurrens och ger företagen
klarhet om rättsläget.

— De nya reglerna utsträcks till att omfatta alla
typer av avtal om tekniköverföring inom pro-
duktion av varor och tjänster. Det föreslås att
den nya förordningen skall omfatta inte
endast patent och know-how-licenser, utan
även licensiering av upphovsrätt till pro-
gramvara, vilket begärts av många av dem
som kommenterat utvärderingsrapporten. På
de områden där kommissionen inte har behö-
righet att godkänna en gruppundantagsför-

ordning, t.ex. beträffande patentpooler och
licensiering av upphovsrätt i allmänhet, skall
riktlinjerna ge en klar inriktning för den
framtida verkställighetspolicyn.

— I de nya reglerna görs en klar skillnad mellan
licensiering mellan konkurrenter och licen-
siering mellan icke-konkurrenter. Av uppen-
bara skäl bör man i konkurrenspolitiken göra
skillnad mellan licensiering mellan konkur-
renter och mellan icke-konkurrenter, liksom i
synnerhet den lista över särskilt allvarliga
begränsningar som skall tillämpas bör vara
en annan. Det är mer sannolikt att konkur-
rensproblem uppstår vid licensiering mellan
konkurrenter än mellan icke-konkurrenter.

10. Då utkastet till förordning och riktlinjer offent-
liggjordes inbjöd kommissionen berörda parter att
före utgången av november 2003 lämna synpunkter
på utkastet till nya regler. Den har mottagit 79 syn-
punkter. Då kommissionen analyserat dessa skall
utkastet revideras och de nya reglerna godkännas.
Målet är att de ändrade reglerna skall vara på plats
innan det nya moderniserade antitrustsystemet bör-
jar tillämpas i maj 2004.

2. Modernisering av reglerna 
för tillämpning av artiklarna 81 
och 82 i EG-fördraget

11. För att fullborda moderniseringen av tillämp-
ningen av EU:s antitrustregler måste kommissio-
nen anta en rad rättsakter, vanligen kallat moderni-
seringspaketet. Dessa rättsakter syftar i första hand
till att underlätta utövandet av de tillämpningsbe-
fogenheter som utövas av konkurrensmyndighe-
terna och att utveckla de mekanismer för samar-
bete med de nationella konkurrensmyndigheterna
och de nationella domstolarna som föreskrivs i för-
ordning (EG) nr 1/2003.

12. I september antog kommissionen utkast till
texter som underlag för ett offentligt samråd om
alla delar i moderniseringspaketet (2). Detta
offentliga samråd ledde till inlämnande av ca
50 synpunkter. Då kommissionen analyserat
dessa synpunkter, kommer den att revidera utkas-
ten och godkänna de nya texterna i början av
nästa år före den 1 maj 2004, den dag då förord-
ning (EG) nr 1/2003 skall börja tillämpas.

¥1∂ EUT C 235, 1.10.2003.
¥2∂ Utkasten offentliggjordes för offentligt samråd i EUT C 243,

10.10.2003, s. 3.
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13. I paketet ingår en förordning från kommissi-
onen om tillämpning av rådets förordning (EG)
nr 1/2003 och sex tillkännagivanden. Kommissi-
onens tillämpningsförordning behandlar främst
formerna för hörande av de berörda parterna, de
klagande och tredje part plus en rad andra förfa-
randefrågor, t.ex. tillgång till handlingarna och
behandling av sekretessbelagda uppgifter. De sex
utkasten till tillkännagivanden kan delas upp i tre
kategorier:

a) I den första serien av tillkännagivanden
beskrivs domstolens nuvarande rättspraxis
och kommissionens praxis med avseende på
två begrepp som är av central betydelse för
tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget,
nämligen påverkan på handeln mellan med-
lemsstater och de principer som ligger till
grund för artikel 81.3. Genom att formulera
metoden för tillämpning av dessa bestämmel-
ser i fördraget och sammanfatta nuvarande
rättspraxis, kommer dessa tillkännagivanden
att hjälpa de nationella konkurrensmyndighe-
terna och de nationella domstolarna att till-
lämpa dessa bestämmelser.

b) Den andra serien av tillkännagivanden
behandlar mekanismerna för samarbete mel-
lan de olika organ som skall tillämpa EU:s
konkurrensregler – kommissionen, nationella
konkurrensmyndigheter och nationella dom-
stolar – och syftar i första hand till att utveckla
de samarbetsmekanismer som anges i förord-
ning (EG) nr 1/2003 för att garantera en effek-
tiv och konsekvent tillämpning av artiklarna
81 och 82 i EG-fördraget i hela Europeiska
unionen. I dessa tillkännagivanden behandlas
särskilt frågan om fördelningen av gransk-
ningen av enskilda ärenden och därpå följande
samordning och samarbete mellan konkur-
rensmyndigheter inom det europeiska kon-
kurrensnätverket och kommissionens möjlig-
heter att lämna skriftliga och muntliga
framställningar till nationella domstolar.

c) I den sista serien av utkast till meddelanden
behandlas relationerna mellan kommissionen
och en del av de viktigaste berörda parterna på
konkurrenspolitikens område: konsumenterna
och näringslivet. I detta sammanhang planerar
kommissionen att anta ett meddelande om
behandlingen av klagomål och ett medde-
lande om riktlinjer, som kommissionen tänker
utfärda för att hjälpa företagen att bedöma nya
eller olösta frågor.

3. Översyn av procedurreglerna

3.1 Utnämning av en chefsekonom 
för konkurrensområdet

14. Kommissionen har utnämnt professor Lars-
Hendrik Röller till chefsekonom för konkurrens-
området för en treårsperiod med tillträde den
1 september. Han har tilldelats en personalstyrka
på cirka tio specialiserade ekonomer.

15. Professor Röller innehar professuren i indu-
striell ekonomi vid Humboldtuniversitetet i
Berlin. Han är också direktör för avdelningen för
konkurrenskraft och industriell förändring
(Abteilung Wettbewerbsfähigkeit und industriel-
ler Wandel) vid Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung. Sedan 1996 har Röller varit
programdirektör för avdelningen för industriell
organisation vid Centre for Economic Policy
Research (CEPR) i London. Efter att ha avlagt
examen (Bachelor of Science) i datavetenskap
vid Texas A&M University fortsatte Röller sina
studier vid University of Pennsylvania (Master of
Science i data- och informationsvetenskap, Mas-
ter of Arts i ekonomi, filosofie doktor i ekonomi).
Därefter har han innehaft olika poster vid en rad
akademiska institutioner, bl.a. vid franska Euro-
pean Institute of Business Administration
INSEAD, Stanford University, New York Univer-
sity och Universitat Autònoma de Barcelona. Han
har fungerat som rådgivare i frågor som rör kon-
kurrenspolitik till flera offentliga institutioner
och privata företag. Lars-Hendrik Röller har skri-
vit mycket om konkurrensfrågor och ingår i
redaktionen för flera tidskrifter, bl.a. Internatio-
nal Journal of Industrial Economics (som han
varit redaktör för sedan 1999).

16. ”Jag är övertygad om att professor Röllers
utomordentliga akademiska meriter och hans
erfarenhet på området kommer att ge kommissio-
nen ett ovärderligt stöd vid utarbetandet av dess
beslut i komplicerade ärenden på området för
koncentrationer, och även i undersökningar av
antitrustärenden och fall av statligt stöd”, säger
Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar
för konkurrensfrågor, om Lars-Hendrik Röller.

17. Chefsekonomen för konkurrensområdet har
tre huvuduppgifter:

— Rådgivning i ekonomiska och ekonome-
triska frågor vid tillämpningen av EU:s kon-
kurrensregler. Detta kan även innefatta hjälp
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vid utvecklandet av allmänna policyinstru-
ment.

— Allmän rådgivning redan på ett tidigt sta-
dium i enskilda konkurrensärenden.

— Detaljerad rådgivning i de viktigaste konkur-
rensärendena som berör komplicerade eko-
nomiska frågor, särskilt sådana som kräver
avancerade kvantitativa analyser.

18. Chefsekonomen skall även ansvara för att
kontakterna med den akademiska världen upp-
rätthålls och organisera och leda möten för Aca-
demic Advisory Group for Competition Policy,
en grupp av ledande akademiker som arbetar
inom områdena för industriell organisation och
statligt stöd.

3.2 Förhörsombudens verksamhet

3.2.1 Det andra året med det nya mandatet

19. För att ytterligare stärka förhörsombudets
roll i konkurrensförfaranden enligt artiklarna 81
och 82 i EG-fördraget och koncentrationsförord-
ningen (1) antog kommissionen 2001 ett nytt
beslut. Kommissionen anger i ingressen till sitt
beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001
om kompetensområdet för förhörsombudet i
vissa konkurrensförfaranden (2) att för att garan-
tera rätten att bli hörd skall genomförandet av
administrativa förfaranden anförtros en oav-
hängig person som har erfarenhet av konkurrens-
frågor och som har den integritet som krävs för att
bidra till objektiviteten, öppenheten och effekti-
viteten i dessa förfaranden (3). Detta var andra
året då förhörsombuden (4) kunde dra nytta av det
utökade ansvar och oberoende som det nya man-
datet ger dem. I detta deras första bidrag till års-
rapporten vill förhörsombuden ge en kort
beskrivning av sina uppgifter.

3.2.2 Öppenhet för att garantera oberoende

20. För att garantera förhörsombudets obero-
ende skall utnämningen av denne och eventuella
motiverade beslut om att förflytta eller avskeda
ombudet offentliggöras i Europeiska unionens
officiella tidning (5). Förhörsombudet är direkt

knutet till kommissionsledamoten med ansvar för
konkurrens (6) och tar inte emot några instruktio-
ner från GD Konkurrens.

3.2.3 Förhörsombudet som garant 
för ett rättvist förfarande

21. Förhörsombudets främsta uppgift är att se till
att rätten att bli hörd iakttas, men ombudet kan
alltid ingripa om det föreskrivna förfarandet står
på spel. I detta syfte kan ombudet kallas in för att
lämna synpunkter i alla skeden för att garantera
att alla relevanta aspekter i ett enskilt ärende
undersöks grundligt och objektivt (7).

22. Förutom arbetet med de enskilda ärendena
rådfrågas förhörsombuden ofta av GD Konkur-
rens (8) i frågor som gäller rätt till försvar, och de
deltar i diskussioner om många frågor rörande
rättvisa förfaranden.

3.2.4 Genomförandet av det muntliga 
hörandet

23. I enskilda konkurrensförfaranden är förhörs-
ombudets traditionella funktion att organisera och
objektivt genomföra det muntliga hörandet (9). Det
muntliga hörandet är ett forum som ger de berörda
företagen tillfälle att uttrycka sina ståndpunkter för
en bredare publik än den tjänstemannagrupp som
ansvarar för undersökningen. Faktum är att ett
antal ärenden efter det muntliga hörandet tagit en
annan riktning än i meddelandet om invändningar.
Det värde som tillskrivs muntliga förhör framgår
också av att de allra flesta företag under 2003
utnyttjade sin rätt att försvara sin sak i ett muntligt
hörande (10). Förhörsombudet bestämmer om
någon annan part än mottagaren av meddelandet

¥1∂ Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989
om kontroll av företagskoncentrationer.

¥2∂ EGT L 162, 19.6.2001, s. 21, nedan kallat ”mandatet”.
¥3∂ Förhörsombudets mandat, skäl 1–3 i ingressen.
¥4∂ De två nuvarande förhörsombuden är Serge Durande och Karen

Williams.

¥5∂ Artikel 2.1 i mandatet.
¥6∂ Artikel 2.2 i mandatet.
¥7∂ Enligt artikel 3.3 i mandatet kan förhörsombudet till den behö-

rige kommissionsledamoten lämna synpunkter på alla frågor som
uppstår i samband med kommissionens konkurrensförfaranden.
På detta sätt skall ombudet se till att då utkast till kommissionens
beslut utarbetas tas vederbörlig hänsyn till alla relevanta fakta,
vare sig de är till de berörda parternas fördel eller ej, inklusive de
faktiska omständigheter som avser hur allvarlig överträdelsen är
(artikel 5 i mandatet). Detta förutsätter att förhörsombudet, i
enlighet med artikel 3.2 i mandatet, får information av den direk-
tör som ansvarar för behandlingen av ärendet om hur förfarandet
löper. 

¥8∂ I detta avseende är den franska yrkesbenämningen Conseiller
Auditeur mer träffande för att beskriva tjänstens innehåll än den
engelska termen Hearing Officer.

¥9∂ Enligt artikel 12.2 i mandatet skall förhörsombudet ha hela
ansvaret för att genomföra förhöret. Vid förberedelserna ber för-
hörsombudet vanligtvis den ansvariga arbetsgruppen att ge en
klar och uttömmande sammanfattning av alla parternas argument
som svar på kommissionens invändningar och svaren på dessa.  

¥10∂ Endast omkring en femtedel av dem som mottagit meddelanden
om invändningar avstod från sin rätt till ett muntligt hörande.
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om invändningar har tillräckligt intresse för att
accepteras som berörd tredje man (1). Dessutom
kan nya handlingar endast läggas fram med till-
stånd av förhörsombudet (2). Efter hörandet skall
förhörsombudet lämna en rapport till den behörige
kommissionsledamoten om hörandet och de slut-
satser han dragit av detta när det gäller iakttagan-
det av rätten att bli hörd (3). Även om synpunk-
terna i den s.k. delrapporten främst gäller proce-
durfrågor (4), kan de även handla om behov av
ytterligare upplysningar eller en rekommendation
om att omformulera eller dra tillbaka vissa
invändningar (5).

3.2.5 Förlängning av tidsfrister 
och begäran om sekretess

24. Förhörsombudet beslutar om förlängning av
tidsfrister för att se till att parterna har tillräckligt
med tid för att på ett adekvat sätt uttrycka sina
ståndpunkter beträffande både sakfrågorna och
procedurfrågorna i ärendet (6). Förhörsombudet
beslutar också om beviljande av tillgång till
handlingarna genom att väga behovet av sekre-
tess mot företagets rätt att få tillgång till alla upp-
gifter som insamlats under förfarandet (7). På
samma sätt beslutar förhörsombudet om utläm-
nande av material som hävdas vara sekretessbe-
lagt då ett kommissionsbeslut offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning. Då det
föreligger en avsikt att lämna ut uppgifter som
kan utgöra ett företags affärshemligheter, skall
det berörda företaget ges möjlighet att bestrida

förhörsombudets beslut inför förstainstansrätten (8).
Det bör noteras att dessa formella beslut om
utlämnande av affärshemligheter, som fattas av
förhörsombudet på kommissionens vägnar,
endast i ett mycket litet antal fall bestridits i
domstolen (9).

B — Tillämpning av artiklarna 81, 
82 och 86

1. Artikel 81

1.1 Översikt över hur kartellbildnings-
bestämmelserna efterlevs

25. Under 2003 har kommissionen fortsatt den
linje i kartellbekämpningen som grundlades
under de två föregående åren genom att utfärda
ytterligare fem beslut riktade mot olagliga hori-
sontella avtal, som inbegriper 27 enskilda företag
eller sammanslutningar. Det rör sig om följande
ärenden: franskt nötkött, sorbater, elektriska och
mekaniska kol- och grafitprodukter, organiska
peroxider och industrirör av koppar.

26. De böter som ålades i dessa beslut uppgick
till sammanlagt 404 miljoner euro, vilket innebär
att det totala beloppet av böter som ålagts på
grund av allvarliga karteller sedan 2001 uppgår
till mer än 3 200 miljoner euro. Under de tre
senaste åren har kommissionen i genomsnitt
utfärdat mer än åtta beslut per år. Detta är en
betydligt högre nivå än under hela perioden på
30 år före 2001, då det genomsnittliga antalet
beslut var ett och ett halvt per år. Med tanke på
antalet pågående kartellundersökningar, sam-
manlagt drygt 30, tycks tendensen från de tre
senaste åren fortsätta.

27. Det totala bötesbelopp som ålades 2003, mer
än 400 miljoner euro, motsvarade storleken av de
marknader där kartellerna verkade och storleken
av de företag som begått överträdelserna. I över-

¥1∂ Artikel 6 i mandatet.
¥2∂ Artikel 12.3 i mandatet. Det bör dock noteras att förhöret inte kan

fungera som en ersättning för meddelandet om invändningar.  Om
kommissionen för fram nya påståenden om överträdelser eller
nya viktiga omständigheter, som skiljer sig från dem som gavs i
meddelandet om invändningar, skall den utfärda ett ytterligare
meddelande om invändningar och genomföra ett nytt hörande.  

¥3∂ Artikel 13.1 i mandatet. Ett exemplar av denna rapport skall läm-
nas till generaldirektören för generaldirektoratet för konkurrens
och till den ansvarige direktören.

¥4∂ Till exempel tillgång till handlingarna, tidsfristerna för att
besvara meddelandet om invändningar samt själva genomföran-
det av det muntliga hörandet.

¥5∂ I detta avseende måste delrapporten hållas isär från förhörsombu-
dets slutrapport enligt artikel 15 i mandatet, som uteslutande gäl-
ler iakttagandet av rätten att bli hörd och den därmed
sammanhängande frågan om huruvida utkastet till beslut endast
behandlar invändningar om vilka av parterna som har fått tillfälle
att yttra sig. Slutrapporten skall utarbetas på grundval av utkastet
till det beslut som skall lämnas till den rådgivande kommittén.
Till skillnad från delrapporten skall slutrapporten, tillsammans
med beslutet, även lämnas till den som beslutet riktar sig till och
offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

¥6∂ Artikel 10 i mandatet.
¥7∂ I sitt slutliga beslut kan kommissionen endast stödja sig på upp-

gifter som presenterats för företaget. Därför skall förhörsombudet
även beakta att genomförandet av konkurrenslagstiftningen kan
påverkas av krav på sekretess från tredje man på ett otillbörligt
sätt. 

¥8∂ Detta förfarande fastställs i artikel 9 i mandatet.  Det motsvarar
det som beskrivs av EG-domstolen i mål 53/85, AKZO Chemie
BV och AKZO Chemie UK Ltd mot Europeiska gemenskapernas
kommission, REG 1986, s. 1965.

¥9∂ I detta sammanhang behandlar förstainstansrätten just nu en
intressant fråga. I målet Bank Austria Creditanstalt (T-198/03 R)
har man i ett aktuellt domstolsbeslut av den 7 november 2003
påpekat en tvetydighet i artikel 9.3 i mandatet och ifrågasatt om
förhörsombudet även skall besluta om huruvida delar av ett
beslut av kommissionen inte skall offentliggöras enligt artikel 21
i förordning nr 17 eftersom de inte tillhör beslutets ”huvudsak-
liga innehåll”.
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ensstämmelse med kommissionens praxis var
storleken av böterna i varje enskilt fall nog för att
garantera en avskräckande effekt.

28. Till följd av inflödet av nya ärenden under
andra halvåret 2002 och början av 2003, var GD
Konkurrens tvunget att överföra resurser från ett
antal pågående undersökningar till dessa nya ären-
den, i vilka begäran om immunitet måste granskas
och inspektioner organiseras. Under året genom-
förde kommissionen kartellinspektioner i ärenden
som omfattade inte mindre än 21 produkter eller
tjänster. (Det bör noteras att varje ärende/inspek-
tion vanligtvis innebär besök vid flera olika före-
tag.) Det är värdefullt att genomföra inspektioner,
inte endast för att upptäcka olagliga handlingar,
utan även i sig, eftersom företagen vanligtvis med
en gång upphör med sina olagliga handlingar efter
det att kommissionen ingripit.

29. Det ändrade meddelandet om immunitet mot
böter och nedsättning av böter i kartellärenden
(meddelandet om befrielse) som antogs 2002 (1)
var en fortsatt viktig källa till nya ärenden. Det
centrala innehållet i 2002 års meddelande om
befrielse är i korthet följande (2): För det första
ges fullständig immunitet mot böter till det före-
tag som först träder fram. För det andra, för att
berättiga till immunitet skall det lämnade bevis-
materialet vara tillräckligt för att inleda en
inspektion. För det tredje tillåter kommissionen
hypotetiska ansökningar, där faktiska bevis måste
lämnas först i en andra fas. För det fjärde innebär
beslutet om villkorad immunitet inom ett antal
veckor att det anmälande företaget ges fullstän-
dig förutsebarhet i det rättsliga förfarandet. För
det femte är immunitet fortfarande möjlig på
vissa villkor även efter det att kommissionen har
genomfört en inspektion, förutsatt att kommissio-
nen inte redan beviljat ett annat företag immuni-
tet. För det sjätte, ifall immunitet redan beviljats
eller om kommissionen redan har tillräckliga
bevis för att påvisa en överträdelse, kan den sänka
böterna med högst 50 % för företag som bidrar
med tillräckligt mervärde till kommissionens
undersökning. Sist men inte minst underrättar
kommissionen, för att öka säkerheten, det anmä-
lande företaget om omfattningen av den sänkning
som skall genomföras senast vid samma tidpunkt
som den utfärdar meddelandet om invändningar.

30. Sedan det nya meddelandet om befrielse
trädde i kraft i februari 2002 har kommissionen
fått 34 ansökningar om immunitet i samband med
åtminstone 30 olika uppgivna överträdelser. I
27 fall har villkorlig immunitet beviljats. Nästan
alla dessa fall har undersökts av kommissionen,
främst genom inspektioner. I de flesta av dessa
fall förbereds för närvarande meddelanden om
invändningar. Dessa siffror, som nåtts efter min-
dre än två år, tyder på att det nya meddelandet om
befrielse från 2002 kommer att visa sig vara
mycket verkningsfullt. Som jämförelse kan anges
att fullständig immunitet enligt meddelandet om
befrielse från 1996 (3) hittills har beviljats i
endast elva fall.

31. Uppgifter som ligger till grund för nya fall
gäller inte endast ansökningar om immunitet.
Undersökningar av eventuellt olaglig samverkan
mellan företag inleds även på kommissionens
eget initiativ på grundval av upplysningar som
insamlats genom övervakning av fackpress och
branschdata, upplysningar som lämnas av angi-
vare (vilka kan vara missnöjda nuvarande eller
tidigare anställda) eller inlämnande av klagomål
(från konsumenter eller företagskunder och
ibland t.o.m. från konkurrenter).

32. Tidsfristen för undersökningarna påverkas i
ett växande antal fall med internationella dimen-
sioner, alltmer av samarbete mellan antikartellor-
gan i olika delar av världen. Det bästa exemplet
på detta är ärendet beträffande värmestabilisato-
rer och slaghållfasthetsförbättrare, där kommissi-
onen och antitrustmyndigheterna i Förenta sta-
terna, Japan och Kanada nära samordnade sina
undersökningar och i februari företog nästan
samtidiga inspektioner eller andra undersök-
ningsåtgärder. Ett annat exempel är ärendet gäl-
lande industrirör av koppar som avgjordes i
december, där en stor del av underlaget för beslu-
tet härrörde från inspektioner som samordnades
med antitrustmyndigheterna i Förenta staterna.

33. Bland de sakfrågor som kommit upp i kom-
missionens beslut om och undersökningar av kar-
tellbildningar finns tre aspekter som är värda att
ta upp:

— För det första, kommissionens bötfällande av
ett företag som inte var verksamt på den aktu-

¥1∂ Kommissionens meddelande om immunitet mot böter och ned-
sättning av böter i kartellärenden, EGT C 45, 19.2.2002, s. 3–5.

¥2∂ En mer utförlig beskrivning finns i den XXXII:a rapporten om
konkurrenspolitiken (2002).

¥3∂ I ärenden som avgjordes 2003 liksom i ett antal pågående under-
sökningar tillämpas meddelandet från 1996 eftersom företagen
hade ansökt om immunitet innan meddelandet från 2002 trädde i
kraft. 
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ella marknaden. I ärendet organiska peroxider
ålades det schweiziska konsultföretaget AC
Treuhand böter för sin roll i organiseringen
och driften av en kartell. Bötesbeloppet var
mycket litet eftersom företeelsen var relativt
ny, men kommissionen gjorde det klart i
pressmeddelandet att den skulle döma hårdare
i framtida ärenden av detta slag.

— För det andra frågan om skyddet av kommu-
nikationen mellan en klient och dennes juri-
diska ombud (”legal privilege”), som upp-
stod vid vissa inspektioner under 2003,
framför allt vid inspektioner som gjordes i
februari i ärendet gällande värmestabilisato-
rer och slaghållfasthetsförbättrare. Frågan
om kopiering av dokument vilka företagen
ansåg omfattades av sekretesskydd (legal
privilege) har förts till förstainstansrätten (1).

— För det tredje kommissionens åtgärder för att
bevara integriteten i sin politik i fråga om
befrielse från böter mot bakgrund av de civil-
rättsliga förfarandena i Förenta staterna när
det gäller ”upptäckt” (discovery). Till följd
av reglerna i Förenta staterna om civilrätts-
ligt förfarande avseende ”öppen upptäckt”
(open discovery) i mål där skadestånd krävs i
domstolar i Förenta staterna, kan upplys-
ningar som företag frivilligt lämnat till
antitrustmyndigheter bli ”upptäckbara” för
motparten. Skriftliga inlägg från företag till
kommissionen i samband med ansökningar
om immunitet eller nedsättning har i vissa
fall av lägre domstolar i Förenta staterna
ansetts vara sådana upptäckbara dokument.
På grund av de potentiella ekonomiska kon-
sekvenserna av sådana domstolsprocesser,
som kan leda till en tredubbling av skade-
ståndet, kan företagen bli motvilliga att
lämna upplysningar till kommissionen, eller
t.o.m. helt avstå från att göra detta, vilket
skulle begränsa effekterna av kommissio-
nens politik när det gäller befrielse från böter.
Förutom att framträda i domstolar i Förenta
staterna i egenskap av ”amicus curiae”, eller
på något annat sätt för att reservera använd-
ningen av dessa dokument till kommissio-
nens förfarande (2), började kommissionen
se över sina egna förfaranden 2003. Kom-

missionen fortsätter sin dialog med närings-
livet och rättsväsendet för att ytterligare för-
bättra sina förfaranden för att minimera
risken för upptäckten av redogörelser från
företagen. Kommissionens arbete syftar
enbart till att göra dess meddelande om
immunitet mer verkningsfullt och till att se
till att de som ansöker om immunitet eller
nedsättning inte förfördelas i fråga om
eventuella skadeståndsanspråk i jämförelse
med företag som inte samarbetar med kom-
missionen.

34. I fråga om den administrativa organisationen
har, som resultat av en intern omorganisation i
GD Konkurrens, en viktig förändring skett i han-
teringen av kartellundersökningar. 1998 inrättade
kommissionen en särskild kartellenhet som
behandlade de flesta kartellärendena vid GD
Konkurrens. Efter en gradvis ökning av resur-
serna inrättades 2002 en andra kartellenhet.
Under den tid som dessa kartellenheter verkade,
lyckades kommissionen – bl.a. till följd av nya
förvaltningsförfaranden – väsentligt minska tiden
mellan inledning och avslutande av kartellären-
den. Till följd av den interna omorganisationen av
GD Konkurrens inför ikraftträdandet av förord-
ning (EG) nr 1/2003 har alla antitrustenheter
inom GD Konkurrens sedan juli 2003 ägnat allt-
mer arbete och resurser åt att upptäcka och lag-
föra karteller inom sina ansvarsområden.

35. En sista punkt värd att nämna på området för
kartellbekämpning är det femte internationella
seminariet för kartellbekämpning, som kommis-
sionen stod värd för i oktober. Syftet med dessa
seminarier är att dela med sig av sakkunskap om
undersökning, lagföring och bekämpande av kar-
teller. Seminariet samlade omkring 160 tjänste-
män från konkurrensmyndigheter i mer än 35 län-
der. Även ett antal internationella organisationer

¥1∂ Förenade målen T-125/03 och T-253/03, Akzo Nobel Chemicals
Ltd och Akcros Chemicals Ltd mot kommissionen. Ordföranden
för förstainstansrätten beslutade den 30 oktober 2003 att delvis
avslå interimistiska åtgärder, men dessa mål är ännu inte
avgjorda.

¥2∂ För att se till att dess ståndpunkt tydligt kommer till uttryck har
kommissionen framträtt genom att lämna in amicus curiae-före-
dragningar inför ett antal domstolar i Förenta staterna. För det
första framträdde kommissionen inför District Court for the
District of Columbia i Förenta staterna med anledning av den
pågående vitaminprocessen. För det andra framträdde den inför
District Court for the District of Northern California med anled-
ning av metioninprocessen. I detta fall bekräftade domstolen i
den slutliga domen kommissionens ståndpunkt att dokument från
företag som lämnats till kommissionen inom ramen för dess
immunitetsprogram inte skall vara upptäckbara. För det tredje
framträdde kommissionen inför högsta domstolen i Förenta sta-
terna i målet AMD mot Intel. Detta sistnämnda fall har, även om
det inte direkt berör frågan om upptäckbarhet, potentiella åter-
verkningar på effektiviteten i EU:s immunitetsprogram och däri-
genom på upptäckbarheten av dokument från företag.
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som ägnar sig åt konkurrensfrågor var represen-
terade, t.ex. OECD.

1.2 Kartellärenden

Franskt nötkött (1)

36. Den 2 april beslutade kommissionen att
utdöma böter på sammanlagt 16,68 miljoner euro
till sex franska organisationer inom nötköttssek-
torn, varav fyra företrädde jordbrukare (däribland
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploi-
tants Agricoles, som är den största jordbruksor-
ganisationen i Frankrike) och två slakterier.
Böterna är straffet för ett skriftligt avtal som
ingicks den 24 oktober 2001 och som förlängdes
muntligt i slutet av november och början av
december 2001. Mot bakgrund av de sjunkande
priserna på nötkött till följd av galna ko-sjukan
(BSE) syftade avtalet till att tillfälligt stoppa
importen av nötkött och fastställa ett lägsta
inköpspris för vissa kategorier av nötkreatur.

37. Kommissionen ansåg att avtalet stred mot
artikel 81 i EG-fördraget och att det inte omfatta-
des av ett undantag enligt artikel 2 i förordning
nr 26 (2). Med tanke på den särskilda situationen
på nötköttsmarknaden beviljade kommissionen
en betydande nedsättning av böterna. De olika
parterna har överklagat beslutet (3) till förstain-
stansrätten och begärt anstånd med betalningen
av böterna.

Sorbater (4)

38. Den 1 oktober ålade kommissionen Hoechst
AG (Tyskland), Daicel Chemical Industries Ltd
(Japan), Ueno Fine Chemicals Industry Ltd
(Japan) och Nippon Synthetic Chemical Industry
Co. Ltd (Japan) böter till ett belopp av 99,0 miljo-
ner euro, 16,6 miljoner euro, 12,3 miljoner euro
respektive 10,5 miljoner euro för att de deltagit i en
kartell för fastställande av priser och uppdelning
av marknader inom sorbatsektorn tillsammans
med Chisso Corporation (Japan). Sorbater är
kemiska konserveringsmedel som används för att
hämma eller förhindra tillväxt av mikroorganis-
mer. De används främst inom livsmedels- och
dryckesindustrin. Efter en undersökning som

inleddes 1998 ansåg kommissionen att dessa före-
tag under åren 1979–1996 deltagit i en global kar-
tell. Hoechst AG straffades för upprepad överträ-
delse, som är en försvårande omständighet.
Beträffande meddelandet om befrielse är det vik-
tigt att notera att Chisso Corporation (Japan) bevil-
jades fullständig immunitet mot böter, eftersom
detta företag var det första som lämnade avgö-
rande bevismaterial om kartellens verksamhet.

Elektriska och mekaniska kol- 
och grafitprodukter (5)

39. Den 3 december beslutade kommissionen
om ett bötesbelopp på sammanlagt 101,44 miljo-
ner euro som skulle åläggas C. Conradty Nürn-
berg GmbH (1,06 miljoner euro), Hoffmann &
Co. Elektrokohle AG (2,82 miljoner euro), Le
Carbone Lorraine SA (43,05 miljoner euro),
Schunk GmbH och Schunk Kohlenstofftechnik
GmbH (solidariskt 30,87 miljoner euro) och SGL
Carbon AG (23,64 miljoner euro) för att ha delta-
git i en pris- och marknadsfördelningskartell på
marknaden i EES för elektriska och mekaniska
kol- och grafitprodukter. Kartellen verkade från
oktober 1998 till december 1999. Morgan Cru-
cible Company plc beviljades immunitet mot
böter, eftersom det var det första företaget som
anmälde kartellen.

Organiska peroxider (6)

40. Den 10 december ålade kommissionen
Atofina SA, Peroxid Chemie GmbH & Co. KG,
Degussa UK Holdings Ltd och Peroxid Chemie
GmbH & Co. KG (Tyskland) solidariskt och Per-
oxidos Organicos SA böter på 43,47 miljoner
euro, 8,83 miljoner euro, 16,73 miljoner euro res-
pektive 0,5 miljoner euro och AC Treuhand AG
(Schweiz) böter på 1 000 euro. Akzo (Akzo
Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV,
Akzo Nobel Chemicals International BV) bevil-
jades befrielse från böter efter att som första före-
tag ha anmält kartellen. Efter en undersökning
som inleddes 2000 fann kommissionen att dessa
företag under åren 1971–1999 (en del företag
under kortare perioder) deltagit i en kartell för
organiska peroxider som omfattat hela EES (7).

¥1∂ Ärende COMP/F3/38.279, EUT L 209, 19.8.2003.
¥2∂ Rådets förordning nr 26 av den 4 april 1962 om tillämpning av

vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jord-
bruksvaror, Svensk specialutgåva, omr. 4, vol. 1, s. 3.

¥3∂ Mål T-217/03, mål T-245/03 och mål T-252/03.
¥4∂ Ärende COMP/E1/37.370.

¥5∂ Ärende COMP/E2/38.359.
¥6∂ Ärende COMP/E2/37.857.
¥7∂ Organiska peroxider är organiska kemiska produkter med dub-

belsyrebindning som används för tillverkning av plast och
gummi.
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41. I fråga om böterna är det viktigt att notera att
kommissionen fann att konsultföretaget AC Treu-
hand brutit mot EU:s lagstiftning genom att delta i
organiseringen av kartellen, men bötesbeloppet för
detta företag är begränsat på grund av att tillväga-
gångssättet är relativt nytt. Tre av de företag som
beslutet riktade sig till, Peroxid Chemie, Atofina
och Degussa UK Holdings, ådrog sig förhöjda
böter, eftersom de tidigare deltagit i andra karteller.

Industrirör av koppar (1)

42. Den 16 december ålade kommissionen de
ledande europeiska tillverkarna av kopparrör, KM
Europa Metal AG (tillsammans med dess helägda
dotterföretag Europa Metalli SpA och Tréfimétaux
SA), Wieland Werke AG och Outokumpu Oyj
(tillsammans med dess helägda dotterföretag Outo-
kumpu Copper Products Oy), böter för att ha
överträtt EU:s konkurrensregler. Genom en under-
sökning som påbörjades 2001 fann kommissionen
att företagen i fråga från 1988 till början av 2001
hade konspirerat för att fastställa priser på och dela
upp marknaderna för industriella kopparrör i LWC-
form inom ramen för det i Schweiz baserade
Cuproclima Quality Association för ACR-rör (rör
för luftkonditionering och kylning).

43. Alla de företag som beslutet riktade sig till
samarbetade med kommissionen i dess undersök-
ning i enlighet med meddelandet om befrielse
från 1996. För detta samarbete beviljade kom-
missionen Outokumpu en nedsättning av böterna
med 50 %, KME-koncernen med 30 % och Wie-
land Werke med 20 %. Det högsta bötesbeloppet
ålades företagen i KME-koncernen, totalt 39,81
miljoner euro, medan Wieland Werke ålades
böter på 20,79 miljoner euro. Outokumpu belö-
nades på grund av den förmildrande omständig-
heten att företagets samarbete gick utöver medde-
landet om befrielse från 1996 i och med att det var
det första företaget som avslöjade kartellens hela
varaktighet, som faktiskt sträckte sig över mer än
tolv år. Å andra sidan bestraffades Outokumpu på
grund av den försvårande omständigheten bestå-
ende av upprepad överträdelse: företaget var
1990 mottagare av ett annat beslut från kommis-
sionen om en kartell inom sektorn för rostfritt
stål. Det slutliga bötesbeloppet för Outokumpu
uppgick till 18,13 miljoner euro, och det totala
beloppet för alla företagen i detta ärende uppgick
till 78,73 miljoner euro.

1.3 Domstolsärenden

Aminosyror (2)

44. I domarna i aminosyremålen (3) förkastade
förstainstansrätten de sökandes argument att
kommissionen måste fastställa bötesbeloppet
med beaktande av böter som redan ålagts i andra
jurisdiktioner. De sökande hävdade att kommissi-
onen brutit mot förbudet mot dubbla påföljder
och underlåtit att ta hänsyn till den avskräckande
effekten av tidigare böter. Förstainstansrätten
konstaterade att det för närvarande inte finns
något i folkrätten som hindrar olika staters myn-
digheter eller domstolar att lagföra eller bestraffa
en person på grund av samma omständigheter.

45. Förstainstansrätten slog även fast principen
att lämnande av upplysningar, som inte kan anses
utgöra samarbete i den mening som avses i med-
delandet om befrielse, men som ändå hjälper
kommissionen i dess undersökning, är effektivt
samarbete utanför tillämpningsområdet för med-
delandet (i den mening som avses i punkt 3, sjätte
strecksatsen i riktlinjerna). Sådana upplysningar
berättigar till en större nedsättning av böterna till
följd av förmildrande omständigheter.

46. Rätten fastslog även att procentsatser som
fastställts för att beakta försvårande eller förmild-
rande omständigheter skall tillämpas på böternas
grundbelopp, vilket fastställts utifrån överträdel-
sens allvar och varaktighet.

Grekiska färjor (4)

47. År 1992, efter att en passagerare klagat på att
priserna på de olika färjor som trafikerade mellan
Grekland och Italien låg väldigt nära varandra,
inledde kommissionen en undersökning av den
verksamhet som bedrevs av ett antal företag som
tillhandahöll passagerar- och godstransporttjäns-
ter på flera rutter mellan Grekland och Italien.
1998 fastställde kommissionen genom ett beslut
att sju av dessa företag hade överträtt EU:s kon-
kurrensregler genom avtal och förfaranden för

¥1∂ Ärende COMP/E1/38.240.

¥2∂ Målen T-220/00, T-223/00, T-224/00 och T-230/00.
¥3∂ Mål T-224/00.
¥4∂ Ärende COMP/D-2/34.466, kommissionens beslut 1999/271/EG

av den 9 december 1998 enligt artikel 81 i EG-fördraget, EGT
L 109, 27.4.1999, s. 24, förstainstansrättens domar av den 11 decem-
ber 2003 i målen T-56/99 Marlines mot kommissionen, T-59/99
Ventouris Group mot kommissionen, T-61/99 Adriatica mot kom-
missionen, T-65/99 Strintzis mot kommissionen och T-66/99
Minoan mot kommissionen.



I — ANTITRUST — ARTIKLARNA 81 OCH 82. STATLIGA MONOPOL
OCH MONOPOLRÄTTIGHETER — ARTIKLARNA 31 OCH 86

23
fastställande av avgifter. De ålades böter på sam-
manlagt omkring 9 miljoner euro.

48. Förstainstansrätten bekräftade genom sina
beslut i december 2003 själva innehållet i kommis-
sionens beslut och de ursprungliga beloppen för
alla böter utom för två företag som fick sina böter
nedsatta.

49. I själva sakfrågan bekräftade förstainstansrät-
ten särskilt att under vissa omständigheter är det
lagligt att genomföra en inspektion hos en agent
som är en separat juridisk person även om beslutet
om inspektionen endast riktas till huvudmannen.
Förstainstansrätten bekräftade också att de åtgärder
som vidtas av en agent som är en separat juridisk
person kan tillskrivas huvudmannen om de två
företagen utgjorde en och samma ekonomiska
enhet eller ett företag enligt artikel 81 i EG-fördra-
get. Vad gäller myndigheternas roll godtog för-
stainstansrätten att företagen, också inom hårt reg-
lerade sektorer där myndigheterna rekommenderar
en viss prispolitik, t.ex. sjötransporterna i fråga,
förblir ansvariga för sitt deltagande i en priskartell
så länge som myndigheterna inte utsätter dem för
ett oemotståndligt tryck som tvingar dem att ingå
prisavtal. Förstainstansrätten bekräftade vidare
kommissionens nuvarande metod att beräkna böter
inklusive bedömningen av försvårande och för-
mildrande omständigheter. Förstainstansrätten
nedsatte dock de böter som ålagts Adriatica och
Ventouris, två medelstora företag, eftersom de
endast var verksamma på de s.k. sydliga rutterna
(Bari, Brindisi) och eftersom de spelade en under-
ordnad roll i kartellen.

1.4 Övriga ärenden

Flygbolagsalliansen BA/SN (1)

50. Den 25 juli 2002 anmälde British Airways
(BA) och SN Brussels Airlines (SN) till kommis-
sionen ett antal samarbetsavtal enligt förordning
(EEG) nr 3975/87 (2) som innebar att de kunde

samarbeta genom sina respektive linjenät när det
gäller prissättning, flygscheman och kapacitet.
Parterna begärde undantag enligt artikel 81.3 i
EG-fördraget. Fristen på 90 dagar löpte ut den
10 mars 2003 utan att kommissionen framfört
allvarliga tvivel.

51. Kommissionens analys visade att parternas
nät i hög grad kompletterar varandra och att deras
nätsamarbete kommer att gynna konsumenterna.
Närmare bestämt kommer avtalet att ge SN:s pas-
sagerare tillgång till ett långdistansnät, medan
BA:s passagerare gynnas av smidigare tillgång
till SN:s destinationer i Afrika.

52. För att se till att alliansen inte leder till att
konkurrensen begränsas på vissa berörda mark-
nader, granskade kommissionen noga effekten av
alliansen på överlappande linjer, särskilt linjerna
Bryssel–London och Bryssel–Manchester.

53. Beträffande linjen Bryssel–London drog
kommissionen slutsatsen att alliansen inte kom-
mer att avskaffa konkurrensen, eftersom BA och
SN fortsättningsvis kommer att ha två starka kon-
kurrenter, Bmi och Eurostar. Bryssel–Manches-
ter var den linje där alliansen skulle få de mest
konkurrensbegränsande effekterna, eftersom par-
ternas sammanlagda marknadsandel på denna
linje var nästan 100 %. Dessutom finns det kapa-
citetsbegränsningar vid Bryssels nationella flyg-
plats under högtrafik, vilket skulle kunna göra det
svårare för nya aktörer att gå in på denna mark-
nad. För att undanröja de farhågor kommissionen
gett uttryck för under den preliminära gransk-
ningen, åtog sig lufttrafikföretagen att avstå från
tillräckligt många ankomst- och avgångstider vid
Bryssels nationella flygplats för att en ny aktör på
marknaden skulle kunna ha tre dagliga flygningar
till Manchester, om dessa tider inte skulle kunna
fås genom det normala förfarandet för fördelning
av ankomst- och avgångstider.

ARA, ARGEV, ARO (3)

54. Den 16 oktober antog kommissionen ett
positivt beslut om ARA-systemet för återvinning
av förpackningar i Österrike. Genom beslutet ges
besked om icke-ingripande enligt artikel 81.1 i
EG-fördraget för alla de anmälda avtalen utom
för det avtal som ingåtts mellan ARA-systemet
och dess insamlings- och sorteringsföretag. Detta
avtal undantas enligt artikel 81.3 i EG-fördraget.

¥1∂ Ärende COMP/D2/38.477.
¥2∂ Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 (EGT L 374, 31.12.1987,

s. 1) om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på
företag inom luftfartssektorn, senast ändrad genom rådets förord-
ning (EEG) nr 1284/91 av den 14 maj 1991 (EGT L 122,
17.5.1991, s. 2) och rådets förordning (EEG) nr 2410/92 av den
23 juli 1992 (EGT L 240, 24.8.1992, s. 18). I denna förordning
anges att anmälda avtal automatiskt undantas för en tidsperiod på
högst sex år om kommissionen inte inom 90 dagar fr.o.m. dagen
för kommissionens offentliggörande av en sammanfattning av
avtalet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning framför
några invändningar. I det aktuella fallet offentliggjordes sam-
manfattningen i EGT C 306, 10.12.2002. ¥3∂ Ärendena COMP/D3/35470 och COMP/D3/35473.
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För att se till att konkurrenterna till ARA-syste-
met har fri och obehindrad tillgång till infrastruk-
turen för insamling är undantaget förenat med
villkor.

55. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) är det
enda företag som har ett heltäckande system för
returnering av förpackningar från hushåll och
företag i Österrike. ARA beviljar licenser för
användning av märket ”Der grüne Punkt” och
övertar de skyldigheter de företag har som omfat-
tas av den österrikiska förpackningsförord-
ningen. Så kallade branschföreningar för återvin-
ning (BRG, bl.a. ARGEV med ansvar för
insamling och sortering av plastförpackningar
och ARO med ansvar för pappersförpackningar)
samarbetar med ARA för att organisera insam-
lingen och återvinningen av förpackningsavfal-
let. Tillsammans med ARA bildar de ARA-syste-
met. Den faktiska insamlingen, sorteringen och
återvinningen sköts av företag som erbjuder
branschföreningarna sina tjänster.

56. Beslutet om ARA-systemet i Österrike är en
tillämpning och vidareutveckling av kommissio-
nens övergripande policy på området för miljö-
vänliga system för returnering av förpackningar,
som grundlades i 2001 års beslut om DSD i Tysk-
land respektive Eco-Emballages i Frankrike (1).
Beslutet syftar särskilt till att garantera att ARA-
systemet inte ålägger oberättigade ensamrätts-
klausuler eller andra oberättigade hinder i avtalen
med dess partners, vilka skulle kunna hindra kon-
kurrenter från att komma in på marknaden. Till
följd av kommissionens ingripande gjorde ARA-
systemet betydande åtaganden beträffande
användningen av ”Der grüne Punkt” och varak-
tigheten av avtalen med insamlings- och sorte-
ringsföretag.

57. ARA uppbär inga licensavgifter för förpack-
ningar som inte ingår i systemet men är försedda
med märket ”Der grüne Punkt”. Bestämmelsen
om licensavgiften överensstämmer därför med
principen ”ingen tjänst, ingen avgift”. Vidare har
ARA gjort ett åtagande om att tillåta använd-
ningen av märket ”Der grüne Punkt” på alla för-
packningar som släpps ut på marknaden i Öster-
rike, även om tillverkarna och importörerna
(delvis) anlitar konkurrenter till ARA. Detta är
viktigt för företag som säljer sina produkter i

medlemsstater där märkning med den gröna
punkten är obligatorisk, eftersom de kan släppa
ut sina produkter på den österrikiska marknaden
utan att behöva ha två förpackningslinjer.

58. Enligt avtalen med insamlings- och sorte-
ringsföretag skall det finnas endast ett insam-
lings- och sorteringsföretag per region och mate-
rial. Avtalsförhållandet kan sägas upp efter tre år
och ARA-systemet har åtagit sig att senast inom
fem år sluta nya avtal genom ett transparent och
objektivt förfarande som medger konkurrens. En
löptid på tre till fem år för dessa avtal med en
klausul om ensamrätt kan godtas för att ge åter-
vinningsföretag möjlighet att återfå de investe-
ringar som krävs för att bygga upp infrastruktu-
ren för insamlingen.

59. Men de särskilda förhållanden som råder på
utbudssidan på marknaden för insamling och sor-
tering av förpackningsavfall från hushåll gör det
omöjligt eller ekonomiskt olönsamt att inrätta
ytterligare en parallell infrastruktur för insam-
ling. Därför var det nödvändigt att förena beslutet
om undantag med vissa villkor, enligt vilka
ARGEV inte får förhindra insamlings- och sorte-
ringsföretagen att öppna sin infrastruktur för kon-
kurrenter till ARA-systemet.

Avtal om delade nät i Förenade kungariket 
och Tyskland (2)

60. Den 30 april och 16 juli antog kommissio-
nen två beslut om undantag, i vilka fastställs i
vilken utsträckning mobiloperatörer kan samar-
beta genom att dela nät. I februari 2002 anmälde
T-Mobile och mmO2 två avtal om samarbete
mellan parterna genom delande av nät vid
utbyggnaden av deras mobilkommunikationsnät
av tredje generationen (3G) i Förenade kungari-
ket och Tyskland.

61. Man konstaterade att mobiloperatörers
gemensamma utnyttjande av nät inte begränsar
konkurrensen om samarbetet endast omfattar
nätets grundläggande delar eller om parterna
behåller kontrollen över sina respektive stamnät.
Delad användning av anläggningar ansågs även
fördelaktig av miljö- och hälsoskäl.

¥1∂ DSD: Kommissionens beslut av den 20 april 2001 (EGT L 166,
21.6.2001 s. 1) och av den 17 september 2001 (EGT L 319,
4.12.2001, s. 1). Eco Emballages: kommissionens beslut av den
15 juni 2001 (EGT L 233, 31.8.2001, s. 37).

¥2∂ Ärende COMP/C1/38.370, O2 UK Limited/T-Mobile UK Limi-
ted – UK Network Sharing Agreement, EUT L 200 7.8.2003 och
pressmeddelande IP/03/589 av den 30 april 2003, ärende COMP/
C-1/38.369, T-Mobile Deutschland/O2 Germany – Network Sha-
ring Rahmenvertrag, pressmeddelande IP/03/1026 av den
16 juli 2003.



I — ANTITRUST — ARTIKLARNA 81 OCH 82. STATLIGA MONOPOL
OCH MONOPOLRÄTTIGHETER — ARTIKLARNA 31 OCH 86

25
62. I beslutet konstateras att nationell roaming
mellan mobiloperatörer begränsar konkurrensen
på återförsäljarnivå med potentiellt skadliga
effekter i senare försäljningsled på detaljhandels-
marknaden. Men nationell roaming innebär att
operatörerna kan erbjuda tjänster med bättre
täckning, kvalitet och överföringshastighet samt
snabbare utbyggnad av näten och tillhandahål-
lande av tjänster. I de två besluten beviljade kom-
missionen undantag för nationell roaming i
landsbygdsområden t.o.m. den 31 december
2008, medan nationell roaming i stadsområden
skall avvecklas till den 31 december 2008 enligt
en strikt tidtabell.

Yamaha (1)

63. Den 16 juli antog kommissionen ett
beslut (2) om att böter på 2,56 miljoner euro

skulle åläggas Yamaha Corporation Japan,
Yamaha Europa GmbH, Yamaha Musica Italia
SpA, Yamaha Musique France SA och Yamaha
Scandinavia AB för begränsning av handeln och
avtal om prisbindning. Yamaha är marknadsle-
dare på de flesta relevanta marknader för musik-
instrument i Europa.

64. Företagets europeiska dotterföretag och deras
officiella återförsäljare har genomfört olika avtal
och/eller samordnade förfaranden för att begränsa
konkurrensen i olika EU-medlemsstater och
avtalsslutande parter i EES (Belgien, Danmark,
Frankrike, Island, Italien, Nederländerna, Tysk-
land och Österrike) i den mening som avses i arti-
kel 81.1 i EG-fördraget och 53.1 i EES-avtalet. De
aktuella åtgärderna, som till största delen reglera-
des i distributionsavtalen, bestod av regionala
begränsningar (främst i form av förbud mot leve-
ranser mellan återförsäljare inom det selektiva
distributionsnätet) och begränsningar av återför-
säljarnas rätt att bestämma sina återförsäljnings-
priser. 

¥1∂ Ärende COMP/F1/37.975.
¥2∂ Kommissionens beslut av den 16 juli 2003, pressmeddelande IP/

03/1028 av den 16 juli 2003.

Faktaruta 2: Konkurrens och TV-sändningar av internationella 
toppidrottsevenemang — fastställande av grundreglerna: beslutet om UEFA 
Champions League (1)

Ett begränsat antal sportevenemang – särskilt fotboll – är tillsammans med premiärer på succéfilmer det
sändningsinnehåll som avgör TV-bolagens möjligheter att locka till sig annonsörer och abonnenter – de
främsta intäktskällorna för kommersiella gratis- och betal-TV-operatörer. Exklusiv tillgång till merparten
av sådana program ger ett etablerat TV-bolag en ställning på marknaden som gör det svårt för nya konkur-
rerande TV-bolag att nå framgång på marknaden.

Konkurrensproblem på marknaderna för rättigheter till sportprogram är ofta följden av gemensamma
försäljningsarrangemang och avtal om ensamrätt med bred täckning och/eller lång löptid. Att främja en
effektiv konkurrens om sändningsrättigheterna för sportevenemang skulle sannolikt förbättra konkurrensen
på TV-marknaden och ge tittarna tillgång till ett brett utbud av TV-tjänster av hög kvalitet som är rimligt
prissatta, innovativa och varierande. Kommissionen försöker därför se till att TV-rättigheter regelbundet
bjuds ut på marknaden på ett sätt som ger potentiella budgivare en reell chans att förvärva dessa rättigheter.

Det är sannolikt att de nya marknaderna för Internet och mobila media kommer att utvecklas på samma sätt
som betal-TV-marknaden, dvs. att sportprogram blir en av de faktorer som driver på utvecklingen av dessa
tjänster. För närvarande har dock rättighetsinnehavarna en tendens att hålla tillbaka utnyttjandet av de nya
mediarättigheterna eftersom de är rädda för att de skall minska värdet av TV-rättigheterna. Kommissionen
kan inte godta konkurrensbegränsande avtal som leder till att dessa rättigheter inte utnyttjas.

Kommissionens beslut av den 23 juli i ärendet UEFA Champions League är ett exempel på hur man kan
ha en gemensam försäljning av medierättigheter med ensamrätt, samtidigt som man gynnar konsumen-
terna och undviker onödiga begränsningar av konkurrensen i form av begränsningar av utbudet och pris-
konkurrensen.

(1) Undantagsbeslut med villkor/skyldigheter av den 23 juli 2003 i ärende COMP/C2/37.398, pressmeddelande IP/03/1105 av den
24 juli 2003.
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Philips/Sony (1)

65. Den 25 juli godkände kommissionen genom
en administrativ skrivelse en anmälan från Sony
och Philips av dessa företags bilaterala avtal om
ett gemensamt globalt licensieringsprogram för
cd-skivor och 2003 års version av ett standardli-
censavtal som Philips ämnar erbjuda tredje part
på grundval av giltiga patent som Philips och
Sony har och sådana som grundar sig på dessa
företags gemensamma uppfinningar inom cd-tek-
niken.

66. Kommissionen konstaterade att avtalen om
ett gemensamt globalt licensieringsprogram för
cd-skivor omfattades av förordningen om grupp-
undantag för vissa grupper av avtal om teknik-
överföring. Även om avtal mellan medlemmar i
en patentpool normalt är undantagna från denna
förordning, täcker artikel 5.2 2 i förordningen
patentpooler som skapats av endast två parter
utan några territoriella begränsningar i EES.

67. Dessutom visade det sig att 2003 års version
av standardlicensavtalet inte påtagligt begränsar
konkurrensen i den mening som avses i artikel
81.1 i EG-fördraget, särskilt som endast viktiga
patent nu licensieras enligt denna version. Dess-
utom kan licenstagarna välja att förvärva den
gemensamma licensen eller individuella licenser
från Philips eller Sony och själva avgöra om de

Det gemensamma försäljningsarrangemang som UEFA hade före kommissionens ingripande belyser
dessa punkter. UEFA sålde alla TV-rättigheter i ett paket till ett enda TV-bolag med ensamrätt under fyra
år i varje medlemsstat. Många av dessa rättigheter utnyttjades inte, eftersom endast en eller två matcher
av 16 möjliga direktsändes. Inga nya medierättigheter utnyttjades och fotbollsklubbarna kunde inte
enskilt dra nytta av några medierättigheter.

Denna situation skadade konkurrensen på marknaden för förvärv av rättigheter till TV-sändningar av
regelbundna (i motsats till periodiska) fotbollsevenemang – en marknad där UEFA Champions League
står för cirka 20 % i genomsnitt i EU.

Kommissionen inser dock att ett gemensamt försäljningsarrangemang ger möjlighet att förbättra produk-
tionen och distributionen till förmån för fotbollsklubbar, TV-bolag och tittare. Genom ett sådant arrange-
mang skapas ett enda försäljningsställe för en färdigt paketerad varumärkesprodukt på marknaden för
mediainnehåll. Det kan leda till väsentligt lägre transaktionskostnader. Självklart bör ett gemensamt
försäljningsarrangemang inte innehålla några konkurrensbegränsningar som inte är nödvändiga för att
uppnå dessa effektivitetsvinster och fördelar för konsumenterna.

Kommissionen anser att detta har uppnåtts genom det nya gemensamma försäljningsarrangemang som
UEFA – efter intensiva förhandlingar – anmälde 2002. Enligt dessa avtal kommer alla medierättigheter att
säljas genom ett anbudsförfarande i 14 olika paket med löptider på högst tre år. Dessutom förlorar UEFA
sin exklusiva rätt att sälja alla TV-rättigheter som inte sålts före ett bestämt datum. UEFA och de enskilda
klubbarna kommer att parallellt med varandra utnyttja vissa rättigheter till direktsändning och senare
sändning i TV, arkivrättigheter och sist men inte minst rättigheter för de nya medierna. Detta ger en
bredare och mer varierande täckning av konkurrensfältet. Förutom att UEFA tillhandahåller ett brett utbud
av fotbollsserieprodukter, kan fotbollsklubbarna nu på sina webbplatser, som mobila tjänster, på dvd-skivor
och liknande erbjuda helt nya klubbrelaterade produkter där tyngdpunkten läggs på de enskilda klubbarnas
spel i UEFA Champions League.

Kommissionens ingripande har lett till en framgångsrik öppning av marknaden. Jämfört med läget före
ingripandet kommer dubbelt så många TV-bolag att sända UEFA Champions League. Den nya ordningen
har skapat ny konkurrens på mediemarknaderna där TV-bolag och nya medieoperatörer konkurrerar om
att erbjuda konsumenterna sina produkter.

Utifrån de principer som fastställdes i fallet med UEFA Champions League håller kommissionen också
på att undersöka vissa nationella ligors gemensamma försäljning av fotbollsevenemang. Här har dock
aktörerna en betydligt starkare ställning på respektive marknad och riskerna för utestängning är i motsva-
rande grad större. Kommissionen kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt granskningen av dessa
aspekter. 

¥1∂ Ärendena COMP/C3/37.228, Ingman Disc och VDC mot Philips
och Sony, COMP/C3/37.561, Pollydisc mot Philips och Sony,
COMP/C3/37.707, Broadcrest m.fl. mot Philips och Sony och
COMP/C3/38.787, Philips och Sony: anmälan av standardlicens-
avtalet.
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skall använda dem med eller utan standardspeci-
fikationerna. Bestämmelsen om skyldigheter att
ställa förbättringar till licensgivarens förfogande
(grant-back) gäller endast patent som är av bety-
delse för den eller de typer av cd-skivor som
licenstagaren väljer.

REIMS II (1)

68. Den 23 oktober beslutade kommissionen om
en förlängning på fem år av undantaget för
REIMS II-avtalet (2). Detta avtal gäller de ersätt-
ningar, de s.k. terminalavgifterna, som parterna
betalar varandra för leveranser av gränsöverskri-
dande post, dvs. post som sänds från ett land till
ett annat. I dag har 17 offentliga postoperatörer,
bland dem alla offentliga operatörer i EU:s med-
lemsstater utom Nederländerna och de offentliga
operatörerna i Norge, Island och Schweiz, under-
tecknat REIMS II-avtalet.

69. Den 18 juni 2001 anmälde parterna på nytt
avtalet, som kommissionen redan 1999 undantagit
t.o.m. den 31 december 2001, och begärde att det
tidigare undantaget skulle förnyas. Kommissionen
fann att avtalet begränsar konkurrensen i den
mening som avses i artikel 81.1, på grund av att det
begränsar parternas frihet att avtala om andra ter-
minalavgifter än de som fastställs i avtalet.

70. Men med tanke på de fördelar som konstate-
rades redan i beslutet om undantag från 1999, sär-
skilt bättre kvalitet på leveranserna av gränsöver-
skridande post, beslutade kommissionen att
undanta avtalet för ytterligare en period på fem år.
Beslutet är förenat med nya stränga villkor
beträffande dels privata postoperatörers tillgång
utan diskriminering till leveransvillkor enligt
REIMS II-avtalet, dels tillhandahållande av låg-
prisalternativ till terminalavgifterna.

2. Artiklarna 82 och 86

2.1 Artikel 82-ärenden

Deutsche Telekom (3)

71. Den 21 maj antog kommissionen ett beslut
enligt artikel 82 i EG-fördraget om Deutsche
Telekoms (DT) prisstrategi för anslutning till

lokala nät i det fasta telenätet och ålade företaget
böter på 12,6 miljoner euro (4). I sitt beslut kon-
staterade kommissionen att DT tillämpade en
strategi för att pressa nya aktörers vinstmargina-
ler genom att ta ut avgifter av dem för tillgång till
det lokala nätet som antingen var högre än eller
låg alltför nära de avgifter de enskilda abonnen-
terna måste betala för sina anslutningar. Detta
avskräcker nya företag från att gå in på marknaden
och minskar både slutanvändarnas möjligheter att
välja leverantörer av teletjänster och priskonkur-
rensen. Kommissionen inledde sin undersökning
1999 efter klagomål från 15 nya aktörer på den
tyska marknaden för fast telefoni.

72. Kommissionen konstaterade att ett missbruk
pågick i form av pressade marginaler, i och med
att skillnaden mellan DT:s grossist- och slut-
kundspriser antingen var negativ eller marginellt
positiv, men otillräcklig för att täcka DT:s pro-
duktspecifika kostnader för att tillhandahålla sina
egna tjänster till slutkunderna. På grund av den
otillräckliga skillnaden mellan grossist- och slut-
kundspriserna fanns det alltsedan lokalnäten öpp-
nades för konkurrens i Tyskland och ännu vid
tiden för beslutet inget utrymme för nya aktörer
att konkurrera med DT om tillgång till det fasta
telenätet för slutanvändare.

73. Kommissionen ansåg att DT kunde ha undvi-
kit denna situation, i första hand genom att höja
priserna för slutkunder på analoga anslutningar
och ISDN- och ADSL-anslutningar inom ramen
för det tyska s.k. price cap-systemet. Under det
ursprungliga price cap-systemet 1998–2001
kunde DT ha undvikit de pressade marginalerna
genom att omstrukturera sina avgifter för slut-
kunder. Höjningarna av anslutningsavgifterna
kunde ha kompenserats genom sänkta samtalsav-
gifter. Från och med 2002 kunde DT åtminstone
ha minskat de pressade marginalerna genom att
höja avgifterna för ADSL-anslutningar. Man kan
därför dra slutsatsen att DT:s pressade marginaler
inte motiverades av beslut av den tyska regle-
ringsmyndigheten för telekommunikationer.

Wanadoo Interactive (5)

74. Den 16 juli antog kommissionen ett beslut
enligt artikel 82 om Wanadoos prisstrategi för
sina ADSL-tjänster (6). Kommissionen konstate-

¥1∂ Ärende COMP/C1/38.170, EUT L 56, 24.2.2004, s. 76.
¥2∂ Pressmeddelande IP/03/1438 av den 23 oktober 2003.
¥3∂ Ärende COMP/C1/37.451, 37.578, 37.579, EUT L 263, 14.10.2003,

s. 9.

¥4∂ Pressmeddelande IP/03/717 av den 21 maj 2003.
¥5∂ Ärende COMP/C1/38.233.
¥6∂ Pressmeddelande IP/03/1025 av den 16 juli 2003.
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rade att Wanadoo, som vid den tidpunkten till
72 % ägdes av France Télécom, från mars 2001
till oktober 2002 ägnat sig åt underprissättning
och ålade därför företaget böter på 10,35 miljoner
euro.

75. ADSL är den främsta tekniken i Frankrike för
att tillhandahålla småföretag och hemmakontor
tillgång till Internet med hög hastighet. Tekniken
gör det möjligt att erbjuda bredbandstjänster
genom den traditionella telefonanslutningen.
Under den period som beslutet gäller stod den eta-
blerade operatören, France Télécom, för nästan
alla ADSL-anslutningar i Frankrike. De första
bredbandstjänsterna kom ut på marknaden 1998,
men först i slutet av 1999 började marknaden
utvecklas i större omfattning. Eftersom marknads-
föringen i stor skala av Wanadoos ADSL-tjänster
inleddes först i mars 2001, ansåg kommissionen
att missbruket började först vid denna tid.

76. Kommissionen fann att Wanadoo från slutet
av 1999 till oktober 2002 saluförde sina ADSL-
tjänster till priser som låg under deras genom-
snittliga totalkostnader. Till augusti 2001 låg de
priser som Wanadoo tog ut klart under de genom-
snittliga rörliga kostnaderna. Under den följande
perioden låg priserna ungefär i nivå med de

genomsnittliga rörliga kostnaderna, men betyd-
ligt under de genomsnittliga totalkostnaderna.
Till följd av denna praxis drogs Wanadoo med
betydande förluster ända till slutet av 2002. Att
inom en viss tid återta sådana inledande förluster
var ett troligt scenario, även om Wanadoos under-
prissättning kan ha haft en annan grund. Av hand-
lingar som påträffades under en inspektion i
Wanadoos affärslokaler drog kommissionen även
slutsatsen att Wanadoo hade för avsikt att lägga
beslag på den strategiska marknaden för
höghastighetsinternet (1).

IMS Health (2)

77. I sektorn för informationstjänster beslutade
kommissionen att upphäva ett beslut om inte-
rimsåtgärder från 2001 (3). Samtidigt beordrade
kommissionen genom interimsåtgärder IMS
Health, ett världsledande företag inom insamling
av uppgifter om läkemedelsförsäljning och ordi-

¥1∂ Wanadoo har väckt talan inför förstainstansrätten om ogiltigför-
klarande av detta beslut, mål T-340/03.

¥2∂ Ärende COMP/D3/38.044.
¥3∂ Ärende COMP/D3/38.044 NDC Health/IMS Health, beslut av

den 3 juli 2001 (EGT L 59, 28.2.2002).

Faktaruta 3: Prismissbruk inom telesektorn

Under det första halvåret antog kommissionen två formella förbudsbeslut enligt artikel 82 i EG-fördraget
beträffande utestängande prissättning vid tillhandahållande av teletjänster. Det är fråga om de första
besluten av detta slag sedan 1998 då telesektorn avreglerades fullständigt, och t.o.m. sedan 1982, då
British Telecommunications, som då fortfarande hade ett statsmonopol, konstaterades ha missbrukat sin
dominerande ställning genom att begränsa användningen av telex- och telefoniutrustning (1).

De två aktuella besluten är särskilt anmärkningsvärda, eftersom de gäller en ekonomisk sektor med
förhandsreglering där medlemsstaterna spelar en viktig roll genom sina nationella regleringsmyndighe-
ters beslutspraxis. Lagstiftningen för denna reglering reformerades 2002 genom de nya EU-direktiven om
elektronisk kommunikation, och skall ändras i riktning mot principer baserade på konkurrenslagstift-
ningen.

Kommissionen kommer fortsättningsvis att agera kraftfullt mot prismissbruk, även i sådana sammanhang
där de priser som granskas är föremål för sektorspecifik reglering. I de två besluten fastställs villkoren för
det relevanta test som skall genomföras. Prisdumpning kräver en enkel jämförelse mellan priserna och de
underliggande kostnaderna och leder till skyldigheten att höja priserna över dumpningsnivån. Testet av
marginalpressen börjar med att jämföra grossistpriserna med priserna för slutanvändare. Endast om de
senare är högre än grossistpriserna, skall även de underliggande kostnaderna i den föregående värde-
kedjan bedömas. Båda testen ger viktiga prejudikat för framtida fall av prismissbruk i nätbranscherna,
inte endast för kommissionen och nationella regleringsmyndigheter, utan även för nationella konkurrens-
myndigheter.

(1) EGT L 360, 21.12.1982.
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nationer, att licensiera sin ”1860-blockstruktur” (1)
för datainsamling till sina konkurrenter på mark-
naden för datatjänster för regionala läkemedels-
försäljningsuppgifter i Tyskland. I gengäld hade
IMS rätt till royaltys. Detta beslut upphävdes av
ordföranden i förstainstansrätten (2). I en dom av
den 17 september 2002 tillät en tysk domstol (3)
NDC Health, IMS:s främsta konkurrent på den
tyska marknaden, att erbjuda en datastruktur som
uppfyller kundernas behov. Trots att domstolen
erkände att IMS Healths 1860-blockstruktur
skyddades av den nationella upphovsrätten,
ansåg den att tredje part inte kunde hindras från
att utveckla en annan struktur baserad på förvalt-
ningens och postens indelningar även om resulta-
tet kan få ett liknande antal segment som 1860-
strukturen och anses härledd från denna struktur.
Därför kunde andra segmentbaserade strukturer
som var mycket liknande 1860-strukturen
utvecklas för att samla in uppgifter om försälj-
ning av läkemedel och legitimt användas för att
framställa och marknadsföra försäljningsrappor-
ter för läkemedel. Samtidigt stärkte NDC sin
ställning på marknaden. Och dessutom drog sig
en annan konkurrent, som borde ha gynnats av
kommissionens beslut om interimsåtgärder, ur
den tyska marknaden.

78. På grund av de väsentligt förändrade omstän-
digheterna fanns det inte längre något trängande
behov av ingripande från kommissionens sida,
som därför beslutade att upphäva beslutet från
2001 om interimsåtgärder.

79. Ärendet var under behandling i nationell
domstol och ett förhandsavgörande förbereddes
av EG-domstolen. I det senare förfarandet lade
generaladvokat Tizzano den 2 oktober fram sitt
förslag till avgörande (4). Han anser att vägran att
bevilja licens för användning av en upphovsrätts-
skyddad produkt (i detta fall 1860-strukturen)
utgör missbruk av en dominerande ställning, om
det inte finns något objektivt skäl för en sådan
vägran och om användning av den immateriella
produkten är en nödvändig förutsättning för att
verka på en sekundär marknad, i den meningen

att ägaren av den upphovsrättsskyddade produk-
ten utestänger all konkurrens på denna marknad.
Det förutsätter dock att det företag som begär
licensen avser att erbjuda varor eller tjänster med
andra egenskaper som uppfyller särskilda behov
bland konsumenterna som inte kan tillgodoses av
befintliga varor eller tjänster.

GVG/FS (5)

80. Den 28 augusti antog kommissionen ett
beslut enligt artikel 82 mot Ferrovie dello Stato
SpA (FS), det nationella italienska järnvägsföre-
taget, för missbruk av företagets dominerande
ställning på den italienska järnvägsmarknaden.
Kommissionen ansåg att FS hade hindrat det pri-
vata tyska järnvägsföretaget Georg Verkehrsor-
ganisation GmbH (GVG) från att erbjuda interna-
tionella passagerartransporter på järnväg från
Basel till Milano.

81. Sedan 1995 hade GVG uppmanat FS att ingå
i en internationell sammanslutning (6), att tillhan-
dahålla uppgifter om priser och tåglägen och att
tillhandahålla dragning, dvs. lokomotiv och lokfö-
rare. GVG ville transportera passagerare från
olika tyska städer till Basel. Sedan skulle ett
direkttåg (Sprinter) avgå två gånger dagligen från
Basel till Milano via Domodossola. Denna linje
skulle framför allt konkurrera med Cisalpino, ett
gemensamt företag mellan FS och Schweize-
rische Bundesbahnen (SBB). Cisalpino har en
daglig förbindelse mellan Basel och Milano.

82. Som ett vertikalt integrerat företag har FS ett
lagstadgat monopol på driften av järnvägsinfra-
strukturen i Italien. Dessutom har FS, som utsedd
infrastrukturförvaltare och tilldelningsorgan,
övertagit en del av statens regleringsfunktioner.
FS har ansvar för att etablera och underhålla den
italienska järnvägsinfrastrukturen och för att mot
avgift allokera tåglägen till järnvägsoperatörer i
Italien. I egenskap av förvaltare av infrastruktu-
ren skall FS även utfärda säkerhetscertifikat för
järnvägsföretag.

83. FS konstaterades ha en dominerande ställ-
ning på marknaden för tillgång till det nationella
järnvägsnätet, som anses vara en nödvändig
funktion. Beträffande dragningen, drog kommis-

¥1∂ I IMS:s ”1860-blockstruktur” delas Tyskland upp i 1 860 försälj-
ningszoner eller ”byggklossar”. 

¥2∂ Domstolens dom av den 26 oktober 2001 i mål T-184/01R och
dom av den 11 april 2002 i mål C-481/01P(R), genom vilka EG-
domstolens ordförande avslår NDC:s överklagande av beslutet av
ordföranden i förstainstansrätten.

¥3∂ Frankfurter Oberlandesgerichts dom av den 17 september 2002 i
mål 11 U 67/2000.

¥4∂ Generaladvokat Tizzanos förslag till avgörande av den
2 oktober 2003 i mål C-418/01, IMS Health GmbH & Co. KG
mot NDC Health GmbH &Co. KG.

¥5∂ Ärende COMP/D1/C.37.685.
¥6∂ Enligt direktiv 91/440/EEG skall en ”internationell sammanslut-

ning” bestående av minst två järnvägsföretag med säte i olika
medlemsstater bildas för att bedriva gränsöverskridande passage-
rar- eller godstrafik, EGT L 237, 24.8.1991.
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sionen efter en ingående marknadsundersökning
slutsatsen att FS har en dominerande ställning
även på denna marknad. För närvarande kan inget
annat italienskt järnvägsföretag tillhandahålla
GVG denna tjänst (1). Även på marknaden i efter-
följande led befanns FS ha en dominerande ställ-
ning, eftersom det är det enda företag som erbju-
der passagerartrafik på järnväg på den italienska
delen av linjen Basel–Milano. Förutom Cisalpino
bedriver FS i samarbete med SBB ett antal dag-
liga avgångar för passagerartrafik mellan Basel
och Milano. Dessutom är tillgången till markna-
den i efterföljande led begränsad till internatio-
nella sammanslutningar. Kommissionen drog
slutsatsen att endast FS kunde ingå i en sådan
internationell sammanslutning tillsammans med
GVG.

84. I sitt beslut fann kommissionen att FS på tre
sätt hade missbrukat sin dominerande ställning
och därmed förbrutit sig mot artikel 82. För det
första, genom att i praktiken ha vägrat att ta upp
GVG:s begäran om tillgång till järnvägsinfra-
strukturen, hade FS förhindrat tillgång till nätet,
som anses vara en nödvändig funktion. För det
andra, eftersom FS inte hade besvarat GVG:s
önskemål om dragning, hade FS även i praktiken
vägrat att tillhandahålla GVG dragning för denna
särskilda trafik. Detta utgör ett missbruk, efter-
som FS vägran ledde till att en potentiell konkur-
rent undanröjdes och inte var objektivt berätti-
gad. Slutligen har FS inte gett någon objektiv
motivering till sin vägran att förhandla med GVG
om att bilda en internationell sammanslutning. På
detta sätt förhindrades GVG att gå in på den efter-
följande marknaden för passagerartransporter på
järnväg i Italien.

85. För att nå en överenskommelse i ärendet
gjorde FS viktiga åtaganden. Framför allt åtog sig
FS att ingå avtal om en internationell samman-
slutning med alla vederbörligen auktoriserade
järnvägsföretag med konkreta förslag om att
inleda internationell järnvägstrafik. Vidare åtog
sig FS att under en femårsperiod tillhandahålla
dragning åt andra järnvägsföretag som har för
avsikt att bedriva gränsöverskridande passagerar-
trafik. På denna grundval ingick FS avtal med
GVG. FS åtog sig vidare att förse GVG med
lämpliga tåglägen så snart SBB tillhandahåller
motsvarande tåglägen inom det schweiziska nätet.

Trots att kommissionen ändå ansåg det lämpligt
att i detta ärende anta ett formellt beslut – med
tanke på den pågående avregleringen av järnvägs-
sektorn – avstod den på grund av ärendets nya
karaktär från att ålägga böter.

2.2 Artikel 86-ärenden

Inga formella beslut enligt artikel 86 fattades 
under det år som omfattas av denna rapport.

C — Konkurrensutvecklingen 
i olika sektorer

1. Energi

86. Under 2003 gjordes stora framsteg i avregle-
ringen av energisektorn (el och gas). Det viktigaste
resultatet var antagandet av ett lagstiftningspaket
den 26 juni, som innebär att alla användare av el
och gas i Europa senast den 1 juli 2007 fritt kan
välja leverantör. Denna lagstiftning förenades med
kommissionens fortsatta verksamhet i konkur-
rensärenden. Diskussionerna i rådet om försörj-
ningstryggheten i gassektorn ledde till en politisk
överenskommelse den 15 december.

87. Lagstiftningspaketet för en fullständig av-
reglering av de europeiska gas- och elsekto-
rerna består av följande delar: 1) Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den
26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre
marknaden för el och om upphävande av direktiv
96/92/EG (2) (eldirektivet), 2) Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/55/EG av den
26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre
marknaden för naturgas och om upphävande av
direktiv 98/30/EG (3) (gasdirektivet) och 3) Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för till-
träde till nät för gränsöverskridande elhandel (4).
Gas- och eldirektiven ersätter tidigare versioner
där en gradvis öppning av marknaderna krävdes.

88. Enligt de nya gas- och eldirektiven skall
marknaderna öppnas för alla icke-hushållskunder
senast den 1 juli 2004 och för alla hushållskunder
senast den 1 juli 2007. I direktiven föreskrivs
även om inrättande av en ordning för tredje parts

¥1∂ Av marknadsundersökningen drog kommissionen av olika orsa-
ker även slutsatsen att GVG inte själv kunde stå för dragningen
på den italienska marknaden.

¥2∂ EUT L 176, 15.7.2003, s. 37.
¥3∂ EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.
¥4∂ EUT L 176, 15.7.2003, s. 1.
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tillträde till näten och till anläggningar för kon-
denserad naturgas (LNG). Endast för tillträde till
lagring kan medlemsstaterna fortfarande välja
mellan reglerat och förhandlat tillträde för tredje
part. Vidare anges i direktiven att en tillsynsmyn-
dighet skall skapas, som skall ha till uppgift att
fastställa eller godkänna åtminstone metoderna
för att beräkna tillträdestarifferna innan de börjar
tillämpas. För utförligare uppgifter och vägled-
ning hänvisas till de tolkningsmeddelanden som
kommissionens avdelningar offentliggjort.

89. Genom förordningen om villkor för tillträde
till nät för gränsöverskridande elhandel främjas
rättvisa regler för gränsöverskridande handel
med el, vilket förbättrar konkurrensen på den
interna elmarknaden. För att uppnå detta inrättas
en mekanism för att kompensera systemansva-
riga för överföringssystem för kostnader som
uppstår till följd av att de överför gränsöverskri-
dande flöden av el. Harmoniserade principer för
avgifter för gränsöverskridande överföring av el
fastställs, icke-diskriminerande, tydliga och
avståndsoberoende avgifter införs, regler för att
maximera tillgången på överföringskapacitet
införs och principer för att lösa problem med
överbelastning fastställs.

90. En av de mest omstridda punkterna i såväl
gasdirektivet som förordningen om villkor för
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
är de undantag från reglerna för tillträde för tredje
part som kan beviljas större nya infrastrukturan-
läggningar (el-/gaslänkar eller LNG-anlägg-
ningar). Genom dessa bestämmelser har man för-
sökt balansera behovet av incitament till ny
infrastruktur mot skapandet av en gemensam
marknad. Det är uppenbart att undantag endast
kan beviljas om alla de villkor som anges i direk-
tivet eller förordningen är uppfyllda. Det främsta
villkoret för att få undantag från skyldigheten att
bevilja tredje part tillträde är att investeringen är
förenad med sådana risker att den inte skulle
göras utan undantaget. Ett annat viktigt villkor är
att investeringen måste främja konkurrens mellan
leverantörer. Undantaget får inte skada konkur-
rensen eller en effektivt fungerande inre marknad
för gas eller el. Det får inte heller hindra det reg-
lerade system till vilket infrastrukturen är kopp-
lad från att fungera effektivt. Detta kan förväntas
ge incitament till att se till att outnyttjad kapacitet
inte samlas på lager och till att tillämpa principen
om att kapacitet som inte används går förlorad.
Det är också lättare att visa att undantaget uppfyl-
ler konkurrensvillkoren, om byggherren kan visa

att man gav tredje part tillträde vid utformningen
av infrastrukturen, t.ex. genom att ge dem möjlig-
het att förvärva kapacitet en viss tid före byggan-
det av infrastrukturen (open season process).
Själva grunden för regeln är dock att alla undan-
tag skall vara begränsade till minsta möjliga både
tidsmässigt och till sin räckvidd (1).

91. I december 2003 antog kommissionen ett för-
slag till förordning om villkor för tillträde till
gasnäten (2). Syftet med förslaget är att garantera
lika konkurrensvillkor i hela EU när det gäller
nyckelaspekter för tredjepartstillträde och att för-
bättra efterlevnaden av det regelverk som antogs
vid Madridforumet. I förslaget till förordning
beskrivs grundprinciperna för fastställande av
avgifter för nättillträde, en minsta uppsättning
gemensamma tjänster för tredjepartstillträde, en
mekanism för kapacitetstilldelning och förfaran-
den för hantering av överbelastning, balanserings-
regler och avgifter för obalans, samt andrahands-
marknader. Förslaget innehåller minimivillkor för
tillträde till gasnätet, men medlemsstaterna kom-
mer att ha rätt att införa eller behålla mer detalje-
rade bestämmelser.

92. Viktiga initiativ för att driva på avregleringen
tas även vid forumen i Madrid och Florens, där
kommissionen, nationella tillsynsmyndigheter
och branschen möts en eller två gånger per år för
att diskutera avregleringsprocessen. I september
2003 antogs vid forumet i Madrid, som gäller
gasmarknaden, nya riktlinjer för god praxis för att
förbättra förutsättningarna för tredjepartstillträde
till de europeiska gasledningarna. De viktigaste
resultaten är ökad öppenhet och bättre system för
att hantera överbelastningar.

93. Försörjningstryggheten stod också högt på
dagordningen för 2003. Elsektorn ställdes inför
en rad elavbrott. De förklarades åtminstone del-
vis med otillräckliga investeringar i näten. Till
följd av detta föreslog kommissionen ett direktiv
om försörjningstrygghet i elsektorn. För gassek-
torn föreslog kommissionen ett direktiv redan i
september 2002. Såsom anges ovan har rådet nått
en överenskommelse om detta förslag.

94. Avregleringen har, liksom under tidigare år,
åtföljts av en rad konkurrensärenden i energisek-

¥1∂ För ytterligare uppgifter hänvisas till det tillkännagivande om
direktiv 2003/54/EG och 2003/55/EG och om förordning (EG)
nr 1228/2003, som utarbetats av GD Energi och transport.

¥2∂ KOM(2003) 741(01) Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om villkor för tillträde till gasnäten.
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torn, i vilka kommissionen gjort bruk av alla kon-
kurrenspolitiska instrument, dvs. kontroll av
företagskoncentrationer, kontroll av statligt stöd
och antitrustregler.

95. Inom antitrustpolitiken är en av de viktigaste
tendenserna under 2003 det omfattande samarbetet
med de nationella tillsyns- och konkurrensmyndig-
heterna. Ett sådant samarbete är påkallat för att se
till att lagstiftningen tillämpas samstämmigt i hela
Europa och att resurserna fördelas effektivt. Ett bra
exempel på framgångsrikt samarbete är ärendet
Dong/DUC (1), där förhandlingarna om en uppgö-
relse fördes gemensamt med den danska konkur-
rensmyndigheten, som fick i uppgift att övervaka
de berörda marknadsaktörernas åtaganden.

96. Det bör även noteras att fokus i antitrustpoli-
tiken i gassektorn håller på att flyttas från ärenden
i tidigare led till ärenden i efterföljande led.
Medan konkurrensärendena tidigare främst
gällde gasproduktion (Corrib (2), GFU (3), Dong/
DUC (4)), gäller de ärenden som nu håller på att
undersökas i högre grad marknaderna i efterföl-
jande led. De gäller exempelvis frågan om lång-
fristiga leveransavtal med ensamrätt, som kan få
en utestängande effekt på nya aktörer på markna-
den, eller regionala begränsningar av försälj-
ningen i transportavtal som sluts mellan europe-
iska systemansvariga för gasnätet.

97. Tidigare avslutades många ärenden genom
uppgörelse, men i framtiden räknar man med att
fatta fler formella beslut. Detta kommer att ge
större klarhet om rättsläget och ge kommissionen
tillfälle att formellt klargöra sin politik. Kommis-
sionen kommer i alla fall att fortsätta att acceptera
begäran om uppgörelse, om den anser att detta
gör det lättare att få till stånd en verklig föränd-
ring på marknaden.

98. Det viktigaste resultatet på antitrustområdet
2003 var uppgörelsen i ärendet ENI/Gazprom (5).
Detta ärende är en del av den pågående undersök-
ningen av bestämmelser om regionala försälj-
ningsrestriktioner i avtal om gasleveranser mel-
lan gasproducenter och europeiska grossister/
importörer av gas. Ärendet kunde avgöras sedan

företagen strukit bestämmelsen om restriktioner i
sina befintliga gasleveransavtal och sedan ENI
åtagit sig att vidta ett antal kompletterande åtgär-
der, bl.a. att sälja betydande mängder gas utanför
Italien. Uppgörelsen stärkte även den rättsliga
giltigheten av de långfristiga avtalen om gasleve-
ranser, vilka inom gasbranschen anses vara nöd-
vändiga för att utveckla vissa nya gasfält.

99. Andra ärenden gällde förbättring av syste-
men för tillträde för tredje part i Tyskland (6) och
Nederländerna (7). De åtaganden som det tyska
gasföretaget BEB erbjöd sig att göra ledde till att
ett system för inträde och utträde på gasmarkna-
den i Tyskland infördes. Ett sådant system anses
vara bättre än det system för tillträde för tredje
part som dittills hade tillämpats i Tyskland. Även
i ärendet Dong/DUC (8) gjordes viktiga förtydli-
ganden, som understryker att användningsrestrik-
tioner och minskningsklausuler inte är förenliga
med den europeiska konkurrenslagstiftningen.
Användningsrestriktioner är bestämmelser som
förbjuder köparen att använda gasen för andra
ändamål än de som avtalats mellan köparen och
säljaren. Minskningsklausuler är bestämmelser
som ger köparen rätt att minska de gasmängder
som köps av säljaren om den senare börjar sälja
gas i köparens försäljningsområde.

100. Det viktigaste koncentrationsärendet under
2003 var sammanslagningen av den österrikiska
kraftproducenten Verbund med de österrikiska
regionala leveransföretag som verkar under nam-
net Energie Allianz (9). Kommissionen godkände
koncentrationen då företagen gått med på att
hjälpa till att skapa en starkare konkurrent på den
österrikiska marknaden och erbjudit sig att till-
handahålla en viss mängd el för försäljning på
auktion till mindre konkurrenter.

2. Posttjänster

2.1 Införlivande av det nya postdirektivet 
(direktiv 2002/39/EG)

101. Det nya postdirektivet, som antogs 2002 (10),
är ett led i fullbordandet av en inre marknad för

¥1∂ Pressmeddelande IP/03/566 av den 24 april 2003.
¥2∂ Ärende COMP/E3/37.708, pressmeddelande IP/01/578 av den

20 april 2001.
¥3∂ Ärende COMP/E3/36.702, pressmeddelande IP/02/1084 av den

17 juli 2002.
¥4∂ Pressmeddelande IP/03/566 av den 24 april 2003.
¥5∂ Ärende COMP/E3/37.811, pressmeddelande IP/03/1345 av den

6 oktober 2003.

¥6∂ Pressmeddelande IP/03/1129 av den 29 juli 2003.
¥7∂ Pressmeddelande IP/03/547 av den 16 april 2003.
¥8∂ Pressmeddelande IP/03/566 av den 24 april 2003.
¥9∂ Ärende COMP/M.2947, pressmeddelande IP/03/825 av den

11 juni 2003.
¥10∂ Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den

10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare
öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen, EGT L 176,
5.7.2002, s. 21.
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posttjänster, framför allt genom en gradvis minsk-
ning av det monopoliserade området och genom
avreglering av utgående gränsöverskridande post.
Genomförandet av dessa regler, som syftar till att
utvidga det område där konkurrens tillåts, kommer
sannolikt att påverka tillämpningen av EU:s kon-
kurrensregler inom postsektorn. Direktivet skulle
ha införlivats senast den 31 december 2002.

102. I januari inledde kommissionen överträdelse-
förfaranden mot de medlemsstater som ännu inte
hade införlivat (eller anmält införlivande av) direkti-
vet i nationell lagstiftning. Den 14 oktober hade alla
medlemsstater utom Frankrike införlivat direktivet.

103. Enligt artikel 7 i direktiv 97/67/EG, ändrad
genom artikel 1 i direktiv 2002/39/EG, skall utgå-
ende gränsöverskridande post avregleras i alla
medlemsstater utom där intäkterna av denna tjänst
bedöms vara nödvändiga för att garantera tillhanda-
hållande av samhällsomfattande tjänster. En
omständighet av betydelse för tillämpningen av
konkurrensreglerna är därför huruvida medlemssta-
terna, i samband med införlivandet av direktivet,
beslutat att behålla marknaden för utgående gräns-
överskridande post inom det monopoliserade områ-
det eller ej. Den 14 oktober hade sex medlemsstater
(Grekland, Spanien, Irland, Italien, Luxemburg och
Portugal) av de 14 som redan hade införlivat direk-
tivet beslutat att inte avreglera denna marknad.

104. Situationen i medlemsstaterna sammanfat-
tas i tabellen på nästa sida.

3. Elektronisk kommunikation 
och informationssamhället

3.1 Införlivande av ny lagstiftning

105. Den 25 juli löpte tidsfristen för att införliva
den nya lagstiftningen om elektronisk kommunika-
tion ut. Den 7 mars 2002 antog rådet och Europa-
parlamentet fyra direktiv (1), samtidigt som kom-
missionen antog ett direktiv enligt artikel 86 (2).
Dessa direktiv ersatte den lagstiftning som tidigare
legat till grund för regleringar inom sektorn.

106. Den 6 oktober inledde kommissionen förfa-
randen gentemot de medlemsstater som inte hade
anmält införlivandeåtgärder eller lämnat upplys-
ningar som visade att de efterlevde sina skyldig-
heter till kommissionen. För Belgien, Tyskland,

Grekland, Spanien, Frankrike, Luxemburg,
Nederländerna och Portugal gällde detta alla de
fem direktiven och för Sverige endast direktiv
2002/77/EG. Den 17 december skickade kom-
missionen motiverade yttranden till alla dessa
medlemsstater förutom Spanien, som hade inför-
livat direktivet under mellantiden. Ärendet mot
Sverige avslutades i december. Den 19 november
antog kommissionen sin nionde rapport (3) om
genomförandet av EU:s regelverk på området för
elektronisk kommunikation. I rapporten under-
strök kommissionen att antalet fasta bredbands-
linjer nästan fördubblats under det senaste året,
men tillade att konkurrensen måste förstärkas
ytterligare om bredbandssektorn verkligen skall
få EU:s ekonomi att utvecklas. I rapporten gjor-
des prognosen att antalet mobilabonnenter skulle
öka i en ännu snabbare takt under 2003 än under
2002, trots att nästan 90 % av befolkningen i flera
medlemsstater redan har mobiltelefon. Kommis-
sionen påpekade också att bara åtta medlemssta-
ter hade fullbordat införlivandet av den nya EU-
lagstiftningen i sin nationella lagstiftning.

107. Med tanke på detta var den nionde rapporten
avsiktligt inriktad på centrala frågor som måste tas
upp i införlivandeprocessen snarare än på att
bedöma läget i enskilda medlemsstater. Bland
dessa frågor ingår den om att ge behöriga natio-
nella organ tillsynsuppgifter och att tydligt sär-
skilja uppgifterna om de delas upp på flera olika
organ. I rapporten underströks också behovet av att
ge tillsynsmyndigheterna mer omfattande befo-
genheter och möjligheter att fastställa korrige-
rande åtgärder enligt den nya lagstiftningen.

108. I rapporten noterade kommissionen att
antalet konkurrerande operatörer på de nationella
marknaderna var mer eller mindre oförändrat,
även om vissa operatörer gått tillbaka på sina
hemmamarknader. Konkurrenstrycket tycks ha
flyttat från marknaderna för utlands- och riks-
samtal till lokalsamtalssegmentet, där de tidigare
monopoloperatörernas marknadsandel fortsatte
att minska samtidigt som konsumenterna fort-
satte att gynnas av prissänkningar på fast taltele-
foni. Även om priserna fortsatte att sjunka tycks
prissänkningstakten under 2003 ha varit avsevärt
lägre än under tidigare år och mindre än hälften
av den som rapporterades under 2002 (4).

¥1∂ EGT L 108, 24.4.2002.
¥2∂ EGT L 249, 17.9.2002.

¥3∂ KOM(2003) 715 slutlig.
¥4∂ IP/03/1572 av den 19 november 2003.
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Genomförandet av direktiv 2002/39/EG (läget den 14 oktober 2003) (1)

Medlemsstat Genomförande Genomförandebestämmelser Undantag 
för utgående 
gränsöver-
skridande post

BE Avslutat Kungligt dekret som införlivar artikel 1.1 och 1.2 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG för att 
ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemen-
skapen.

Nej

DK Avslutat Förordning nr 1149 av den 13 december 2002
om ändring av förordningen om koncession för Post 
Danmark.
Förordning nr 1148 av den 13 december 2002 om 
ändring av förordningen om Post Danmarks 
samhällsomfattande tjänster och monopoliserade område.

Nej

DE Avslutat Tredje ändringen av postlagen, 16 augusti 2002. Nej

EL Avslutat Lag nr 3185/03. Ja

ES Avslutat Artikel 106 i lag 53/2002, om ändring av lag 24/1998, av 
den 13 juli, om den samhällsomfattande posttjänsten 
och avregleringen av posttjänster.

Ja

FR Pågående — —

IE Avslutat S.I. nr 616 2002 Europeiska gemenskapens (posttjäns-
ter) förordningar 2002.

Ja (till den 
1 januari 2004)

IT Avslutat (2) Betänkande av den 18 december 2002 – Instruktioner 
för att införliva direktiv 2002/39/EG om ändring av 
direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen 
inom postsektorn i gemenskapen.
Betänkande av den 18 december 2002 – Postmonopo-
lets omfattning för att upprätthålla samhällsomfattande 
tjänster.

Ja

LU Avslutat Lag av den 20 december 2002 om ändring av lagen av 
den 15 december 2000 om posttjänster och finansiella 
posttjänster.

Ja

NL Avslutat Ändring av dekretet om allmänna postbestämmelser 
i samband med införlivandet av direktiv 2002/39/EG 
om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare 
öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen, 
20 november 2002.

Nej

AT Avslutat 72:a förbundslagen om ändring av postlagen från 1997. Nej

PT Avslutat Lagdekret nr 115/2003 av den 12 juni. Ja

FI Avslutat Införlivandet hade redan skett genom tidigare lagstift-
ning.

Nej

SE Avslutat Införlivandet hade redan skett genom tidigare lagstift-
ning.

Nej

UK Avslutat Förordningar om posttjänster (EG-direktiv) 2002. Nej

(1) Denna tabell skall inte tolkas som ett erkännande från kommissionen att alla krav i direktivet har uppfyllts fullständigt.
(2) Lagförslagen har ännu inte antagits.
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109. Att lagstiftningen genomförs i tid är viktigt
med tanke på att den nya lagstiftningen innebär
betydande förändringar när det gäller reglerings-
och konkurrenspolitikens räckvidd och roll inom
Europas telesektor. Den nya lagstiftningen känne-
tecknas av följande tre principer: För det första
måste förhandsregleringen stå i proportion till det
faktiska konkurrensproblemet. Om det råder verk-
lig konkurrens på en marknad skall marknaden
avregleras. För det andra måste marknaderna ana-
lyseras utifrån de principer som tillämpas inom
konkurrenslagstiftningen och enligt praxis på
området. Detta berör definitionen av marknader,
bedömningen av marknadsstyrka och faststäl-
landet av korrigerande åtgärder. I synnerhet skall
man enligt den nya lagstiftningen bara vidta åtgär-
der mot en operatör om denna har en dominerande
ställning i den mening som avses i artikel 82. För
det tredje skall alla elektroniska kommunikations-
tjänster och kommunikationsnät behandlas på
samma sätt (”teknisk neutralitet”), vilket exempel-
vis innebär att kabel-TV-nät numera omfattas av
samma regler som andra telenät.

110. Enligt ramdirektivet skall de nationella till-
synsmyndigheterna på området telekommunika-
tioner genomföra marknadsanalyser för att
fastställa konkurrensläget på relevanta kommuni-

kationsmarknader samt identifiera eventuella
operatörer med betydande marknadsstyrka på
dessa marknader. Om man konstaterar att en ope-
ratör har en betydande marknadsstyrka skall till-
synsmyndigheterna fastställa skyldigheter som
denna skall åläggas. Skyldigheterna kan variera
beroende på konkurrensproblemets orsak och
karaktär, vilket ger myndigheterna goda möjlig-
heter att skräddarsy motåtgärderna.

111. I sin rekommendation om relevanta
marknader (1) har kommissionen angett 18 mark-
nader som kan komma i fråga för förhandsregle-
ring. Beslutet att inbegripa dessa marknader
grundades på deras strukturella kännetecken och
på den kännedom om läget på dessa marknader i
samtliga medlemsstater som kommissionen hade
vid den aktuella tidpunkten. Ett samrådsförfa-
rande (förfarande enligt artikel 7) har införts för
att möjliggöra ett nära samarbete mellan kom-
missionen och nationella tillsynsmyndigheter i
syfte att säkra en enhetlig tillämpning av den nya
lagstiftningen.

¥1∂ Kommissionens rekommendation av den 11 februari 2003 om
relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektro-
nisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsregle-
ring, EUT L 114, 8.5.2003.

Faktaruta 4: Samrådsförfarande enligt artikel 7

Enligt artikel 7 i ramdirektivet skall de nationella tillsynsmyndigheterna under vissa omständigheter
underrätta kommissionen om förslag till regleringsbeslut. Kommissionen kan inom en månad utfärda
formella yttranden om dessa förslag som de nationella tillsynsmyndigheterna i största möjliga utsträck-
ning skall beakta. Om ett förslag till åtgärd påverkar handeln mellan medlemsstater och grundar sig på en
marknadsdefinition som skiljer sig från den i kommissionens rekommendation, eller om man konstaterar
att ett företag har eller inte har en betydande marknadsstyrka, kan kommissionen inom två ytterligare
månader kräva att tillsynsmyndigheten drar tillbaka förslaget (kommissionens ”vetorätt”).

I och med antagandet den 23 juli av kommissionens rekommendation om olika förfaranden (1) och att det
sedan början av augusti har kommit in förslag från nationella tillsynsmyndigheter har regelverket börjat
fungera. För att hantera samrådsförfarandet har kommissionen inrättat två arbetsgrupper, en inom GD
Konkurrens och en inom GD Informationssamhället. Arbetsgrupperna ser över och analyserar de förslag
till regleringsåtgärder (”ärenden”) som de nationella tillsynsmyndigheterna anmäler enligt artikel 7.
Arbetsgrupperna förväntas få en nyckelroll i de marknadsanalyser som görs av tillsynsmyndigheterna.
Framför allt ansvarar arbetsgrupperna för att ta emot anmälningar av förslag till åtgärder från reglerings-
myndigheterna, bedöma dessa förslag (dvs. deras förenlighet med gemenskapslagstiftningen), utarbeta
förslag till kommissionens beslut samt ansvara för kontakterna med de nationella tillsynsmyndigheterna,
de nationella konkurrensmyndigheterna och andra berörda parter.

Vanligtvis hålls sammanträden med de nationella tillsynsmyndigheterna innan ett förslag anmäls för att
på så sätt underlätta det formella samrådsförfarandet. I slutet av december 2003 hade arbetsgrupperna
handlagt 40 ärenden (varav 28 avslutats och 12 fortfarande behandlades).

(1) Kommissionens rekommendation av den 23 juli 2003 om anmälningar, tidsfrister och samråd i enlighet med artikel 7 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/21/EG, EUT L 190, 30.7.2003. Pressmeddelande IP/03/1089 av den 23 juli 2003.
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3.2 Övervakning av genomförandet 
av direktiven

3.2.1 Underlåtenhet att lämna upplysningar 
om att direktiv 2002/77/EG iakttagits

112. Den 17 december 2003 beslutade kommis-
sionen att skicka motiverade yttranden till Bel-
gien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Luxem-
burg, Nederländerna och Portugal. Dessa
medlemsstater hade då ännu inte lämnat sådana
upplysningar som skulle ha gjort det möjligt för
kommissionen att bekräfta att medlemsstaterna
hade iakttagit bestämmelserna i kommissionens
direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002
om konkurrens på marknaderna för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(”konkurrensdirektivet”). Enligt artikel 9 i detta
direktiv skulle medlemsstaterna ha lämnat dessa
upplysningar senast den 25 juli 2003. Den
10 oktober anmodade kommissionen medlems-
staterna att göra detta.

113. Däremot avslutade kommissionen de förfa-
randen som i oktober inleddes mot Spanien och
Sverige, eftersom dessa båda länder under tiden
hade lämnat upplysningar om sina nationella
åtgärder. Kommissionen har inlett sin granskning
av åtgärdernas överensstämmelse med de skyl-
digheter som anges i konkurrensdirektivet.

3.2.2 Kabel-TV-nät i Frankrike

114. Den 8 april skickade kommissionen ett
motiverat yttrande till Frankrike för att landet inte
följt kabeldirektivet och direktivet om full
konkurrens (1), eftersom man behållit en särskild
rättsordning för tillhandahållandet av telekom-
munikationer via kabelnät. Enligt dessa direktiv
skall medlemsstaterna tillåta kabel-TV-operatö-
rer att tillhandahålla teletjänster på samma villkor
som andra teleoperatörer. Frankrike har i två vik-
tiga avseenden emellertid behållit särskilda
bestämmelser för kabel-TV-operatörernas tele-
tjänster. För att få tillhandahålla teletjänster skall
dessa operatörer först systematiskt samråda med
alla berörda kommuner. En kabel-TV-operatör

har rentav nekats att tillhandahålla teletjänster i
flera kommuner efter ett negativt yttrande från
dessa. Dessutom har kabel-TV-operatörerna inte
samma rätt att använda offentliga anläggningar
som andra teleoperatörer. Framför allt gäller inte
samma tak för den ersättning som kabel-TV-ope-
ratörerna betalar för att använda offentliga
anläggningar.

115. Dessa förhållanden utgör ett betydande
handikapp för kabel-TV-operatörernas affärs-
verksamhet och avskräcker dem från att gå in på
dessa områden, eftersom det hindrar kabel-TV-
näten från att utvecklas till en alternativ infra-
struktur för att tillhandahålla teletjänster. Kom-
missionens undersökning grundar sig på ett kla-
gomål som Association française des opérateurs
de réseaux multiservices (AFORM) inkom med i
oktober 2001.

3.2.3 Ledningsrätt i Luxemburg

116. Den 12 juni konstaterade EG-domstolen att
Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyl-
digheter genom att inte se till att artikel 4d i
kommissionens direktiv 90/388/EEG av den
28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för
teletjänster, i dess lydelse enligt kommissionens
direktiv 96/19/EG av den 13 mars 1996, faktiskt
införlivas i lagstiftningen (2). Kommissionen
hade inlett ett överträdelseförfarande gentemot
Luxemburg eftersom licenssystemet för att
bevilja ledningsrätt över allmän mark saknade
öppenhet. Detta gynnade den offentligägda tele-
operatören EPT jämfört med nya marknadsaktö-
rer, som måste börja bygga ut sina allmänt till-
gängliga telenät. Domstolen bekräftade att de
nationella administrativa förfarandena i sin hel-
het var långt ifrån öppna och att situationen i
Luxemburg kunde avskräcka berörda parter från
att ansöka om ledningsrätt.

3.2.4 Ledningsrätt i Portugal

117. Den 30 juli anmälde kommissionen Portu-
gal till EG-domstolen för en överträdelse mot
gemenskapslagstiftningen när det gäller införli-
vandet av direktiv 90/388/EEG, i dess lydelse
enligt direktiv 96/19/EG. Denna åtgärd avser till-
lämpningen av principen om icke-diskriminering
vid beviljande av ledningsrätt. Kommissionen
anser att den portugisiska lagstiftningen leder till

¥1∂ Kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om
konkurrens på marknaderna för teletjänster enligt den definition
av dessa som görs i kommissionens direktiv 95/51/EG av den
18 oktober 1995 om avskaffande av begränsningarna för använd-
ning av kabeltelevisionsnät för tillhandahållande av redan avreg-
lerade teletjänster samt kommissionens direktiv 96/19/EG av den
13 mars 1996 om ändring av direktiv 90/388/EEG med avseende
på genomförandet av full konkurrens på marknaderna för tele-
tjänster. ¥2∂ Mål C-97/01.
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diskriminering mellan den tidigare monopolope-
ratören PT Comunicações och nya marknadsak-
törer när det gäller de ekonomiska villkoren för
beviljande av nödvändiga ledningsrätter utan
några sakliga motiv, vilket strider mot artikel 4d i
ovannämnda direktiv.

3.3 Enskilda ärenden

T-Mobile Deutschland/O2 Germany – tyskt avtal 
om delade nät och O2 UK Limited/T-Mobile UK 
Limited — brittiskt avtal om delade nät

118. Den 30 april och den 16 juli antog kommis-
sionen två beslut om undantag där den angav hur
långt mobiloperatörer får samarbeta genom att
dela nät (1). Kommissionen konstaterade att
gemensam användning av infrastruktur (”site
sharing”) inte begränsade konkurrensen. Natio-
nell roaming konstaterades dock begränsa
konkurrensen på grossistnivå med potentiellt
skadliga effekter på detaljhandelsmarknaderna.
Nationell roaming beviljades dock ett undantag
fram till den 31 december 2008 med en strikt tids-
plan för att avvecklas i stadsområden. För när-
mare upplysningar se punkt 62 och följande
punkter.

Deutsche Telekom AG

119. Den 21 maj antog kommissionen ett beslut
enligt artikel 82 i fråga om Deutsche Telekoms
prissättningsstrategi för tillgång till det lokala
accessnätet i dess fasta telenät (2). I beslutet kon-
staterade kommissionen att Deutsche Telekom
(DT) ägnade sig åt prispress genom att ta ut avgif-
ter för tillträde till det lokala accessnätet som var
högre eller låg för nära de avgifter som slutkun-
derna betalade för tillträde till det fasta nätet. Kom-
missionen ålade därför DT 12,6 miljoner euro i
böter. För närmare upplysningar se punkt 71och
följande punkter.

Wanadoo Interactive

120. Den 16 juli antog kommissionen ett beslut
enligt artikel 82 i fråga om Wanadoos prissätt-
ningsstrategi för sina ADSL-tjänster på grossist-

nivå (3). Kommissionen konstaterade att Wanadoo
(som då till 72 % ägdes av France Télécom) hade
ägnat sig åt underprissättning på dessa tjänster
mellan mars 2001 och oktober 2002 och ålade
Wanadoo att betala 10,35 miljoner euro i böter. För
närmare upplysningar se punkt 74 och följande
punkter.

3.4 Informationssamhället

121. Det har gjorts betydande framsteg i ett antal
ärenden som grundar sig på klagomål mot regist-
rerare av domännamn på Internet. I dessa klago-
mål, som inlämnats av aktörer som vill registrera
sig och av återförsäljare av domännamn, hävda-
des det att vissa EU-registrerare av nationella s.k.
landsdomännamn (punkt landskod) missbrukade
sin dominerande ställning enligt artikel 82 genom
att exempelvis kräva att de som vill registrera sig
har sin hemvist eller sitt säte i det land till vilket
respektive domännamn tilldelats, antingen
genom att begränsa antalet tillgängliga domän-
namn per registrerad eller genom att begränsa
valet av namn till användarens affärsverksamhet.
I fyra av dessa ärenden har registreringsreglerna
sedan lättats så att klagomålen har dragits tillbaka
och förfarandena avslutats. Två ärenden håller
fortfarande på att handläggas.

4. Transporter

4.1 Lufttrafik

Dialog med branschen

122. Som ett av huvudmålen för sin politik för
lufttrafiksektorn 2003 beslutade kommissionen
att inleda en omfattande branschdialog obero-
ende av enskilda ärenden med berörda parter
inom luftfartsnäringen. Syftet är att utarbeta en
öppen och enhetlig policyvägledning för centrala
konkurrensfrågor i samband med allianser och
koncentrationer mellan flygbolag, bl.a. frågor om
marknadsdefinitioner, villkor för inträde på
marknaden och bästa metod för korrigerande
åtgärder.

123. Som ett första steg sändes i april ett omfat-
tande frågeformulär till alla större aktörer inom
lufttrafikbranschen och till de nationella konkur-
rensmyndigheterna. Nästa steg är att utarbeta ett

¥1∂ Angående det brittiska avtalet, se EUT L 200, 7.8.2003 och press-
meddelande IP/03/589 av den 30 april 2003. Angående det tyska
avtalet, se EUT L 75, 12.3.2004 och pressmeddelande IP/03/1026
av den 16 juli 2003.

¥2∂ Pressmeddelande IP/03/717 av den 21 maj 2003 och EUT L 263,
14.10.2003, s. 9. ¥3∂ Pressmeddelande IP/03/1025 av den 16 juli 2003.
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samrådsdokument med utgångspunkt från svaren
på frågorna.

Ändringar av förordning (EEG) nr 3975/87 
och förordning (EEG) nr 3976/87

124. I rådets förordning (EEG) nr 3975/87 fast-
ställs förfarandet för tillämpning av EU:s konkur-
rensregler inom lufttrafiken. För närvarande
omfattar förordningen endast lufttrafik mellan
flygplatser i gemenskapen. Det betyder att kom-
missionens befogenheter att genomdriva konkur-
rensreglerna i trafiken mellan gemenskapen och
tredjeland är begränsade. Exempelvis kan kom-
missionen inte kräva att företag upphör med över-
trädelser, ålägga dem korrigerande åtgärder eller
besluta om andra påföljder. Kommissionens erfa-
renheter av ärenden som rör transatlantiska alli-
anser har visat att detta är ett betydande handi-
kapp.

125. Av detta skäl antog kommissionen den
24 februari ett förslag till rådets förordning, som
syftar till att skapa en effektiv ram för att hand-
lägga ärenden som gäller lufttrafik mellan
gemenskapen och tredjeland. Den främsta effek-
ten av förslaget är att tillämpningsområdet för
förordning (EG) nr 1/2003 utvidgas till att
omfatta lufttrafik mellan EU och tredjeland. Följ-
aktligen kommer förordning (EEG) nr 3975/87
att upphävas i sin helhet, med undantag för över-
gångsbestämmelsen i artikel 6.3. Vidare kommer
tillämpningsområdet för förordning (EEG)
nr 3976/87 om gruppundantag att utvidgas för att
möjliggöra gruppundantag även på linjerna mel-
lan EG och tredjeland.

126. Förslaget har lämnats till rådet och Europa-
parlamentet (samrådsförfarande).

Förhandlingarna om Open Skies

127. Till följd av det mandat som rådet gav kom-
missionen den 5 juni har kommissionen inlett för-
handlingar med Förenta staterna i syfte att sluta
ett avtal om ett öppet luftfartsområde (Open Avi-
ation Area). Den första förhandlingsomgången
hölls i Washington DC den 1–2 oktober. Beträf-
fande konkurrensfrågor har parterna för avsikt att
förhandla om en institutionell ram för samarbete
mellan GD Konkurrens och Förenta staternas
Department of Transportation vid bedömning av
transatlantiska avtal och åtgärder inom luftfarten,
framför allt allianser mellan flygbolag.

Allianser och avtal mellan flygbolag

128. Den 10 mars godkände kommissionen alli-
ansen mellan British Airways och SN Brussels
Airlines för en period om sex år. Under 2003
avslutade kommissionen genom administrativa
skrivelser även sina undersökningar av tre samar-
betsavtal som gällde Spanair och Portugalia
(i mars), Aer Lingus och British Airways (i
augusti) och Finnair och American Airlines (i
september).

129. Den 1 juli 2002 sände kommissionen Air
France och Alitalia en skrivelse med allvarliga
tvivel, i vilken de upplystes om att det långtgå-
ende samarbetsavtal som de anmält i november
2001 inte kunde godkännas i sin aktuella form.
År 2003 gjorde kommissionen en ingående
undersökning av marknadsefterfrågan på luft-
transporter mellan Frankrike och Italien. Inten-
siva diskussioner har förts för att finna lämpliga
lösningar på de konkurrensproblem som identi-
fierats i skrivelsen med allvarliga tvivel. För att
marknadstesta de förslag till korrigerande åtgär-
der som parterna lagt fram offentliggjordes ett
tillkännagivande den 9 december. Tredje part har
tid på sig t.o.m. den 23 januari 2004 att lämna
synpunkter på förslagen till korrigerande åtgär-
der.

130. En liknande marknadsundersökning genom-
fördes beträffande samarbetsavtalen mellan
British Airways och Iberia. Den 12 september
offentliggjordes ett tillkännagivande (1) med en
sammanfattning av avtalen och de åtaganden som
parterna gjort. Den 10 december godkände kom-
missionen alliansen för en sexårsperiod.

131. I april ingick SAS och Austrian Airlines ett
”ändrat samarbetsavtal” som därefter anmäldes
till kommissionen. Diskussioner pågår om ett
paket med korrigerande åtgärder som skulle lösa
de konkurrensproblem som detta avtal leder till.

Incitamentssystem för resebyråer

132. 2I samband med beslutet om Virgin-BA
1999 (2) formulerade kommissionen ett antal
principer för resebyråers provisioner. Utgående
från detta vidtog kommissionen de åtgärder
som krävdes för att se till att ovannämnda prin-

¥1∂ EUT C 217, 12.9.2003.
¥2∂ Kommissionens beslut 2000/74/EG av den 14 juli 1999, Virgin/

British Airways, EGT L 30, 4.2.2000, s. 1–24, fastställt i för-
stainstansrättens dom av den 17 december 2003 i mål T-219/99,
British Airways mot kommissionen.
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ciper tillämpas på andra flygbolag i EU i mot-
svarande situationer. 2003 kunde kommissio-
nen avsluta sina undersökningar av de
incitamentssystem för resebyråer som tillämpas
av flera flygbolag i EU. Kommissionen måste
förvissa sig om att dessa system inte användes
av dominerande flygbolag för att belöna reseby-
råer för deras lojalitet och på så sätt skapa olag-
liga hinder för tillträde för flygbolagens kon-
kurrenter. I flera fall har kommissionens
undersökningar lett till djupgående reformer
eller t.o.m. fullständiga ersättningar av de
befintliga incitamentssystemen för att göra dem
förenliga med EG:s konkurrensregler.

IATA

133. År 2003 undersökte kommissionen IATA:s
Passenger Agency Programme. Detta program,
som bestämmer villkoren för IATA:s godkän-
nande av resebyråer och för resebyråernas biljett-
försäljning, omfattades under åren 1991–1998 av
ett undantag. Undersökningen föranleddes av ett
klagomål från ECTAA, Europeiska föreningen
för resebyråer, i oktober 2002. Det främsta syftet
med den är att avgöra om detta IATA-arrange-
mang leder till en konstlad uppdelning av den
inre marknaden.

134. Kommissionen har även fortsatt sin under-
sökning av IATA:s resolution om gods med låg
täthet. I slutet av maj 2002 beslutade IATA:s
frakttransporterande medlemmar att ändra
omräkningsfaktorn för gods med låg täthet från
tidigare 6 000 cm3 till 5 000 cm3. Denna föränd-
ring har lett till flera formella och informella kla-
gomål, som i huvudsak går ut på att den kommer
att få betydande effekter på befraktarnas och spe-
ditörernas kostnader.

4.2 Järnvägar

135. Den 5 mars utlöpte den lagstadgade fristen
för införlivande av det första järnvägspaketet.
Genom detta paket av direktiv avregleras den
gränsöverskridande godstrafiken på järnväg. En
ram med villkor för tillträde till järnvägsnätet
skapas för både gods- och passagerartrafik – hur
tåglägen fördelas på spåren, vilka spåravgifter
som skall tas ut, vem som skall ansvara för fördel-
ningen och avgifterna, och hur de nyligen tillsatta
nationella tillsynsmyndigheterna för järnvägarna
skall övervaka denna process. Samtidigt nåddes i
juni en gemensam ståndpunkt beträffande ett

andra järnvägspaket, inklusive en avreglering av
de nationella godstransportmarknaderna.

136. Den 14 januari röstade parlamentet vid sin
första behandling av det andra järnvägspaketet
med överväldigande majoritet för kommissio-
nens förslag om att öppna de nationella godstran-
sportmarknaderna och avreglera både de natio-
nella och de internationella marknaderna för
passagerartransporter. Rådet antog den 26 juni
sin gemensamma ståndpunkt om paketet. Kom-
missionen har beslutat att inte ta med parlamen-
tets ändringar i sitt reviderade förslag, eftersom
det redan har lagts fram ett särskilt förslag om att
öppna de offentliga transporterna genom ”kon-
trollerad konkurrens” (dvs. att järnvägsföretagen
ges rätt att lägga anbud på tidsbegränsade kon-
trakt med ensamrätt) och kommissionen har upp-
givit att ytterligare förslag om att konkurrensut-
sätta den gränsöverskridande passagerartrafiken
på järnväg kommer att göras i början av 2004.
Sådana förslag kommer att bygga på den utvid-
gade konsekvensbedömning som just nu pågår.

137. Den 28 augusti antog kommissionen ett for-
mellt beslut i ärendet GVG/FS (1). I beslutet kon-
stateras att Ferrovie dello Stato (FS), det italien-
ska statsägda järnvägsföretaget, missbrukat sin
dominerande ställning genom att vägra att ingå i
en s.k. internationell sammanslutning (2), vägra
att diskutera villkor för tillträde till spåret och
vägra att tillhandahålla dragning (dvs. lokomotiv
och besättning), som endast FS kunde tillhanda-
hålla. Efter diskussioner med kommissionen och
för att få till stånd en överenskommelse kom FS
överens om villkoren med GVG och åtog sig
även att ingå avtal om en internationell samman-
slutning med alla vederbörligen auktoriserade
järnvägsföretag med konkreta planer på att inleda
trafik i Italien. FS åtog sig även att under en
period på fem år tillhandahålla dragning till andra
järnvägsföretag. Mot bakgrund av detta drog
kommissionen slutsatsen att missbruket hade
upphört och beslutade, med tanke på ärendets nya
karaktär och de betydande åtaganden som FS
gjort, att inte ålägga några böter.

138. Förordning (EG) nr 1/2003 kommer att ge
de nationella konkurrensmyndigheterna behörig-
het att till fullo genomdriva gemenskapens
antitrustregler i järnvägssektorn. Ett nytt nätverk

¥1∂ Ärende COMP/D2/C.37.685.
¥2∂ I dag ett lagstadgat krav i EU för dem som ämnar tillhandahålla

gränsöverskridande passagerartransporter på järnväg.
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bestående av järnvägsexperter från de nationella
konkurrensmyndigheterna och GD Konkurrens
möttes för första gången den 8 oktober. Dess upp-
gift blir att identifiera aktuella frågor av gemen-
samt intresse i samband med den pågående
avregleringen av järnvägarna, att diskutera cen-
trala frågor som uppkommer i enskilda ärenden
och att, i samarbete med GD Energi och trans-
port, utveckla metoderna för samarbetet mellan
nationella konkurrensmyndigheter och de nya
nationella tillsynsmyndigheter för järnvägarna
som inrättats enligt det första järnvägspaketet.
Det övergripande målet är att få till stånd en
gemensam syn på tillämpningen av antitrustreg-
lerna i järnvägssektorn för att undvika motstri-
diga beslut.

4.3 Sjötransporter

4.3.1 Lagstiftning

Översyn av rådets förordning (EEG) nr 4056/86

139. Kommissionen har inlett en översyn av rådets
förordning (EEG) nr 4056/86, vars viktigaste inne-
håll är gruppundantaget för linjekonferenser. Som
ett första steg i denna översyn offentliggjorde kom-
missionen den 27 mars ett samrådsdokument. I
detta dokument efterfrågas synpunkter och under-
lag från myndigheter och branschen om vissa nyck-
elfrågor som är relevanta för att bedöma om ett
gruppundantag för linjekonferenser fortfarande är
motiverat. Kommissionen bad även om synpunkter
på behovet att förenkla och modernisera förordning
(EEG) nr 4056/86 i andra viktiga avseenden.

140. Kommissionen mottog totalt 34 svar, som
analyserades med hjälp av oberoende experter.
Analysen visade att vissa frågor måste undersökas
mer ingående. I detta syfte hölls den 27 november
en offentlig utfrågning.

Modernisering av kommissionens förordning 
(EG) nr 823/2000

141. Den 30 september offentliggjorde (1) kom-
missionen ett preliminärt förslag till kommissio-
nens beslut om ändring av förordning (EG)
nr 823/2000 om tillämpning av artikel 81.3 i för-
draget på vissa grupper av avtal, beslut och sam-
ordnade förfaranden mellan linjerederier (kon-

sortier). Berörda parter fick sex veckor på sig att
lämna synpunkter på förslaget.

142. Kommissionens förordning (EG) nr 823/
2000 (2) innehåller ett gruppundantag för linje-
sjöfartskonsortier. Den gör det möjligt för kon-
sortier med en marknadsandel som överskrider
tröskelvärdet för gruppundantag men är mindre
än 50 % att anmäla avtal till kommissionen och få
dem godkända genom ett invändningsförfarande.
Eftersom anmälningssystemet avskaffas fr.o.m.
den 1 maj 2004 genom rådets förordning (EG)
nr 1/2003 (3), syftar kommissionens förslag till
att anpassa förordning (EG) nr 823/2000 till
denna förändring.

143. De ändringar som föreslås berör inte de
grundläggande bestämmelserna om gruppundan-
taget, som förblir i kraft till den 25 april 2005.

4.3.2 Ärenden

144. År 2002 undersökte kommissionen sam-
manslagningen Wallenius/Wilhelmsen/Hyundai
och godkände transaktionen på vissa villkor.
Transaktionen gällde två specialiserade bilfrakts-
rederier, det norsk-svenska rederiet Wallenius
Wilhelmsen Lines (WWL) och det koreanska
företaget Hyundai Merchant Marine. Vid bedöm-
ningen av denna koncentration fick kommissio-
nen för första gången kännedom om att bilfrakts-
rederierna som trafikerar mellan Fjärran Östern
och Europa hade deltagit i horisontella priskartel-
ler. Denna priskartell omfattade tre japanska
rederier (NYK, MOL och K-Line) och WWL –
alla nuvarande eller tidigare medlemmar av Far
Eastern Freight Conference. Dessa fyra rederier
erbjuder specialiserade sjötransporter för export
av nya bilar från japanska tillverkningsanlägg-
ningar till distributionscentrum i Europa. Deras
viktigaste kunder är japanska biltillverkare.

145. Kommissionen ansåg att denna priskartell
inte omfattades av gruppundantaget för linjekon-
ferenser (rådets förordning (EEG) nr 4056/86)
och knappast skulle vara berättigat till ett indivi-
duellt undantag. Då bilfraktsrederierna fick kän-
nedom om kommissionens uppfattning, upp-
hörde de genast med priskartellen.

¥1∂ EUT C 233, 30.9.2003, s. 8.

¥2∂ Kommissionens förordning (EG) nr 823/2000 av den 19 april 2000
om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal,
beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsor-
tier), EGT L 100, 20.4.2000, s. 24.

¥3∂ Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om
tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördra-
get, EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.
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146. Rederierna begärde i fortsättningen infor-
mell vägledning från kommissionen för de nya
arrangemang som skulle ersätta deras tidigare
olagliga samarbete. Kommissionen uttryckte
betänkligheter beträffande vissa aspekter på det
föreslagna samarbetet och de fyra rederierna har
nu gått med på att begränsa sitt samarbete så att
det överensstämmer med kommissionens infor-
mella vägledning.

4.3.3 Rättspraxis

147. Den 19 mars kom förstainstansrättens dom
om ett överklagande av kommissionens beslut i
ärendet FETTCSA (1). Ärendet gällde ett avtal
mellan 16 rederier, som bedriver linjetrafik mel-
lan Fjärran Östern och Europa, om att inte
erbjuda sina kunder rabatter på deras offentlig-
gjorda tariffer över avgifter och tilläggsavgifter.
Förstainstansrätten bekräftade kommissionens
beslut i sakfrågan, men upphävde böterna med
motiveringen att preskriptionstiden för åläggande
av böter löpt ut (2).

148. Den 30 september avkunnade förstainstans-
rätten sin dom i målet TACA (3), beträffande ett
överklagande av kommissionens beslut från 1998
att viss verksamhet som bedrivits av medlemmarna
i en linjekonferens som bedriver trafik mellan norra
Europa och Förenta staterna överträder artiklarna
81 och 82 i EG-fördraget. Linjekonferenser omfat-
tas av gruppundantaget i rådets förordning (EEG)
nr 4056/86 (sjöfartens motsvarighet till förordning
nr 17), som tillåter dem att bl.a. fastställa gemen-
samma frakttariffer och reglera den kapacitet som
medlemmarna erbjuder.

149. Förstainstansrätten fastställde kommissio-
nens beslut i fyra av totalt fem överträdelser, men
upphävde de böter som ålagts på grund av två
överträdelser av artikel 82. Förstainstansrätten
fann att parterna i TACA hade överträtt artikel
81.1 i EG-fördraget genom att avtala om priser på
inlandstransporttjänster inom EU, om ersättning
till mäklare och avlastare och om villkoren för
serviceavtal med avlastare. Förstainstansrätten
bekräftade kommissionens slutsats att dessa avtal

inte omfattades av gruppundantaget och inte var
berättigade till individuella undantag.

150. Vidare ansåg förstainstansrätten att medlem-
marna i TACA-konferensen hade överträtt
artikel 82 i EG-fördraget genom att begränsa till-
gången på och innehållet i serviceavtal (det första
missbruket). I förstainstansrättens slutsats bekräf-
tas att parterna i TACA hade en kollektivt domine-
rande ställning och rätten tillbakavisar påståendet
att konkurrensbegränsningarna var motiverade på
grund av de fördelar de medförde.

151. I kommissionens beslut konstateras även att
TACA hade överträtt artikel 82 i EG-fördraget
genom att förändra konkurrensstrukturen på
marknaden för att förstärka TACA:s domine-
rande ställning (det andra missbruket). Förstain-
stansrätten konstaterade att visst underlag som är
relevant för slutsatsen att parterna vidtagit
särskilda åtgärder för att förändra konkurrens-
strukturen på marknaden var ogiltigt, eftersom
parterna inte hade getts möjlighet att lämna syn-
punkter på detta underlag. Förstainstansrätten
ansåg vidare att kommissionen i vilket fall som
helst inte hade lagt fram tillräckligt underlag för
att styrka sitt påstående att parterna hade vidtagit
särskilda och allmänna åtgärder för att förändra
konkurrensstrukturen på marknaden. Av dessa
skäl upphävde förstainstansrätten slutsatsen om
ett andra missbruk och böterna som ålagts för
denna överträdelse. Böter hade även ålagts för det
första missbruket. Trots att förstainstansrätten
bekräftade kommissionens slutsatser beträffande
alla väsentliga aspekter på detta missbruk, upp-
hävde rätten även dessa böter, på grund av dels
immunitetsbestämmelser, dels förmildrande
omständigheter.

5. Distribution av motorfordon

152. År 2000 var ett övergångsår fram till dess
att de nya reglerna för distribution av motorfor-
don trädde i kraft den 1 oktober (4). Kommissio-
nens verksamhet var i huvudsak inriktad på att
informera alla berörda parter och ge svar på deras
frågor om genomförandet av förordningen
(genom deltagande i konferenser och samråd
med handlare och konsumenter). Denna informa-
tionskampanj ledde fram till viktiga klargöran-¥1∂ Kommissionens beslut av den 19 mars 2000 i ärende IV/34.018 –

Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement
(FETTCSA), EGT L 268, 20.10.2000, s. 1.

¥2∂ Europeiska kommissionen har överklagat domen till EG-domsto-
len. 

¥3∂ Kommissionens beslut av den 16 september 1998 i ärende IV/
35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), EGT
L 95, 9.4.1999, s. 1.

¥4∂ Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den
31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grup-
per av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motor-
fordonssektorn, EGT L 203, 1.8.2002, s. 30.
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den i vissa frågor om tolkningen av den nya för-
ordningen. Klargörandena kompletterar den
förklarande broschyr som publicerades 2002
efter det att den nya förordningen antagits. Kom-
missionen yttrade sig också om två ärenden som
avsåg genomförandet av den nya förordningen.
Det ena avsåg oberoende reparatörers tillträde till
auktoriserade nät och det andra smörjmedel.

Övergångsperiod

153. Den nya gruppundantagsförordningen
innebär en stor förändring jämfört med den tidi-
gare förordningen (EG) nr 1475/95. Därför kon-
centrerade kommissionen sina insatser under
övergångsåret på att följa upp förändringen med
hjälp av information, samråd och klargöranden.
Denna strategi påkallades av det stora antalet för-
frågningar från alla berörda aktörer, dvs. tillver-
kare av motorfordon, komponenter och reservde-
lar, återförsäljare, oberoende reparatörer samt
konsumenter.

154. Man kan framför allt nämna tre viktiga
åtgärder som handlade om tolkningen av den nya
förordningen: för det första oberoende reparatö-
rers tillträde till Volkswagens och Audis auktori-
serade nät, för det andra vertikala avtal om leve-
rans av smörjmedel till reparatörer och för det
tredje publiceringen av frågor och svar som kom-
plement till den förklarande broschyren från
2002.

Nätet av Audiverkstäder

155. För att garantera reparationer och under-
hållstjänster för sina bilar har Audi infört ett nät
av auktoriserade återförsäljare som säljer nya
bilar och samtidigt tillhandahåller underhålls-
tjänster. Dessutom har Audi ingått avtal med auk-
toriserade Audiverkstäder, som endast tillhanda-
håller underhållstjänster.

156. Avtalen mellan Audi och dess auktoriserade
verkstäder kan inte omfattas av övergångsperio-
den. Dessa avtal, som bara avser tjänster, omfat-
tades inte av den tidigare förordningen om grupp-
undantag eftersom de inte innehåller någon
koppling mellan nybilsförsäljning och under-
hållstjänster, vilket var ett av villkoren för att den
tidigare förordningen om gruppundantag skulle
vara tillämplig.

157. I Audis fall gäller den nya förordningen om
gruppundantag följaktligen underhållstjänster
fr.o.m. den 1 oktober 2002, då den nya förord-

ningen trädde i kraft. Eftersom Audis andel av
marknaden för underhållstjänster överstiger
30 % måste Audi efter detta datum inrätta ett sys-
tem med kvalitativ selektiv distribution för att
välja ut auktoriserade verkstäder. Dessutom har
Volkswagenkoncernen bekräftat att man kommer
att uppfylla dessa skyldigheter för alla sina mär-
ken (VW, Audi, Seat och Skoda) (1).

Smörjmedel

158. Analysen av en anmälan av vertikala avtal
om leverans av smörjmedel till fordonsreparatö-
rer gav kommissionen möjlighet att bekräfta sin
ståndpunkt när det gäller vertikala begränsningar,
bl.a. konkurrensklausuler, som inte omfattas av
förordning (EG) nr 1400/2002 om gruppundan-
tag. Om det inte finns några andra betydelsefulla
begränsningar kan sådana konkurrensklausuler
ändå undantas enligt förordning (EG) nr 2790/
1999 om vertikala begränsningar upp till en
marknadsandel på 30 %. I detta ärende ansåg
kommissionen att leverantörer av smörjmedel i
medlemsstater där de har en marknadsandel på
över 30 % skall ge verkstäderna bättre möjlighe-
ter att byta leverantör (2).

Vanliga frågor

159. På grundval av de frågor och problem som
aktualiserats för åtskilliga berörda parter har kom-
missionens avdelningar publicerat en rad frågor
och svar för att klargöra tolkningen av förord-
ningen på vissa områden. Det handlar bl.a. om
återförsäljning och underhåll av flera märken,
gränsöverskridande inköp, garantier samt de kvali-
tativa kriterierna för att välja ut återförsäljare och
verkstäder (3). Dessa frågor och svar kompletterar
den förklarande broschyren av den 30 september
2002 om förordning (EG) nr 1400/2002 med
samma pragmatiska förhållningssätt (4).

5.1 Prisutvecklingen på nya bilar

160. Kommissionen har fortsatt att jämföra
nybilspriser exklusive skatter inom gemenska-

¥1∂ Ärende COMP/F-2/38.554 PO/Audi Deutschland.
¥2∂ Ärende COMP/F-2/38.730, BP Lubricants.
¥3∂ Se Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

distribution/faq_sv.pdf).
¥4∂ Den förklarande broschyren från generaldirektoratet för konkur-

rens finns tillgänglig på de elva officiella språken både i pappers-
version och på GD Konkurrens webbplats (http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/). Broschyren har dock ingen rätts-
lig verkan. Se även kommissionens pressmeddelande IP/02/1392
av den 30 september 2002.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_sv.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_sv.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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pen. Dessa jämförelser görs två gånger om året –
i maj och november – på grundval av tillverkar-
nas rekommenderade försäljningspris (exklusive
skatter) i varje EU-land (1).

161. Prisjämförelsen den 1 november 2002
visade inte några större förändringar sedan den
1 maj 2002. Den 1 november 2002 uppgick pris-
skillnaden mellan de nationella marknaderna till
omkring 10 %, samtidigt som bilpriserna hade
sjunkit med 0,2 %. Inom euroområdet var nya
bilar fortfarande dyrast i Tyskland och Österrike,
medan de var billigast i Grekland, Nederländerna
och Finland. Prisskillnaderna mellan de natio-
nella marknaderna var fortfarande betydande och
varierade inom euroområdet med mellan 10 %
och 30 % beroende på modell. Vid denna tid-
punkt var Förenade kungariket fortfarande dyrast
inom EU i fråga om en stor del av de modeller
som ingick i jämförelsen.

162. I motsats till de prisförhållanden som rådde
den 1 maj 2001 (2) uppgick den genomsnittliga
prisskillnaden för segment A–C, som är de seg-
ment som har störst försäljning och det största
antalet modeller, till långt över 20 %, men när-
made sig den prisskillnad som konstaterades
inom övriga segment (3).

163. Den största förändringen när det gäller pri-
serna exklusive skatter den 1 maj 2003 var att den
genomsnittliga prisskillnaden mellan de natio-
nella marknaderna minskat från 10 % till 8,6 %,
samtidigt som det rådde prisstabilitet. De stora
prisskillnaderna mellan medlemsstaterna liknade
dem som konstaterades den 1 november 2002.
Anmärkningsvärt var dock att priserna mätta i
euro inte längre var högst i Förenade kungariket,
vilket berodde på att det brittiska pundets värde
sjunkit.

5.2 Förstainstansrättens 
och EG-domstolens domar

Volkswagen I

164. I en dom av den 18 september (4) bekräf-
tade EG-domstolen på alla punkter en dom (5)

från förstainstansrätten, som i sin tur i sak bekräf-
tade kommissionens beslut (6) i ärendet. Kom-
missionen hade konstaterat att VW och dess åter-
försäljare hade kommit överens om en rad
åtgärder som syftade till att hindra eller begränsa
parallellexport från Italien till Tyskland och Öst-
errike.

Opel

165. I en dom av den 21 oktober 2003 (7) bekräf-
tade förstainstansrätten i stort kommissionens
beslut (8) att Opels tillämpning av exportrestrik-
tioner i Nederländerna stred mot gemenskapens
bestämmelser. Däremot ansåg förstainstansrätten
att kommissionen inte hade kommit med tillräck-
liga bevis för att det förelåg en åtgärd som
begränsade leveranserna av fordon till återförsäl-
jarna eller att denna åtgärd omfattades av något
avtal mellan Opel och dess återförsäljare. Av
denna anledning sänktes bötesbeloppet från
43 miljoner euro till 35,475 miljoner euro.

Volkswagen II

166. Förstainstansrätten upphävde i sin dom (9)
kommissionens beslut (10) i ärendet Volkswagen
II, där kommissionen hade konstaterat en överträ-
delse som handlade om fastställandet av priset på
en fordonsmodell i Tyskland. Förstainstansrätten
ansåg att kommissionen inte hade tillräckliga
bevis för att VW:s anvisningar i fråga om faststäl-
landet av priset ingick i ett avtal med återförsäl-
jarna. Enligt förstainstansrätten kan kommissio-
nen inte konstatera att en anvisning från en
tillverkare, som ges inom ramen för dennas
avtalsmässiga förbindelser med sina återförsäl-
jare, i praktiken utgör ett avtal mellan företag,
såvida inte kommissionen bevisar att återförsäl-
jarna verkligen lämnat sitt samtycke. Förstain-
stansrätten ansåg också att kommissionen inte
hade bevisat att återförsäljarna verkligen hade
följt anvisningarna och att det var fel av kommis-
sionen att anta att återförsäljarna genom att ingå
ett återförsäljningsavtal också uttryckligen eller
genom sitt tysta medgivande accepterade alla

¥1∂ Pressmeddelande IP/03/290 av den 27 februari 2002 och IP/03/
1117 av den 25 juli 2002.

¥2∂ Pressmeddelande IP/03/1051 av den 23 juli 2001.
¥3∂ Segment A och B (småbilar), C (mellanklassbilar), D (större mel-

lanklassbilar), E (storbilsklassen), F (lyxbilar) och G (terräng-
och sportbilar).

¥4∂ Mål C-338/00 P, Volkswagen AG mot kommissionen.
¥5∂ Dom av den 6 juli 2000 i mål T-62/98.

¥6∂ Ärende COMP/F2/35.733 Volkswagen, kommissionens beslut av
den 28 januari 1998 om åläggande av böter, EGT L 124,
25.4.1998, s. 60. 

¥7∂ Mål T-368/00, General Motors Nederland BV och Opel Neder-
land BV mot kommissionen.

¥8∂ Kommissionens beslut av den 20 september 2000 (EGT L59,
28.2.2001, s. 1), ärende COMP/F2/36.653, Opel.

¥9∂ Dom av den 3 december 2003 i mål T-208/01.
¥10∂ Ärende COMP/F2/36.693, Volkswagen, beslut av den

29 juni 2001, EGT L 262, 2.10.2001.
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senare anvisningar från tillverkaren. Kommissio-
nen har överklagat denna dom (mål C-74/04).

5.3 Slutsats

167. Enligt rapporterna om prisutvecklingen
finns det fortfarande stora prisskillnader inom
Europeiska unionen. Dessa skillnader visar att
konkurrensen mellan distributörer i olika med-
lemsstater och gränsöverskridande inköp ännu
inte utövar något konkurrenstryck på tillverkarna
och att marknaderna fortfarande är relativt frag-
menterade. Den nya förordningen om gruppun-
dantag som trädde i kraft den 1 oktober 2003 bör
emellertid kunna leda till ett ökat konkurrens-
tryck och främja en integrering av marknaderna
och förenkla gränsöverskridande inköp. Ett avgö-
rande steg på vägen mot mer integrerade markna-
der tas den 1 oktober 2005. Efter detta datum får
tillverkarna inte längre hindra distributörer att
öppna ytterligare försäljningsställen var de vill,
t.ex. i andra medlemsstater.

6. Finansiella tjänster

6.1 Lagstiftning

Ny förordning om gruppundantag inom 
försäkringssektorn (1)

168. Den 27 februari antog kommissionen en ny
gruppundantagsförordning för försäkringssek-
torn, som ersatte förordning (EEG) nr 3932/92 då
den löpte ut i slutet av mars. Förordningen antogs
efter ett ingående samråd där bidrag gavs av orga-
nisationer inom försäkringssektorn, konsument-
organisationer och organ inom den offentliga
sektorn. I förordningen undantas vissa typer av
avtal inom försäkringssektorn, nämligen

— gemensamma beräkningar och studier av ris-
ker,

— icke-bindande standardvillkor för försäk-
ringsavtal,

— gemensam täckning av vissa typer av risker
och

— test och godkännande av säkerhetsanord-
ningar.

Kapitel II: Gemensamma beräkningar 
och studier av risker

169. Det är viktigt för försäkringsföretagen att
ha korrekt information om de risker de försäkrar,
inklusive den tänkbara framtida utvecklingen av
dem. Denna information kan de inte alltid skaffa
sig internt från sina egna kunder. Av detta skäl
omfattas utbyte av statistiska uppgifter och
gemensamma beräkningar av risker på vissa vill-
kor av gruppundantaget.

Kapitel III: Icke-bindande standardvillkor 
för försäkringsavtal

170. Standardvillkoren för många typer av för-
säkringsavtal fastställs av nationella sammanslut-
ningar av försäkringsföretag. Gruppundantagets
räckvidd på detta område har inte ändrats i förhål-
lande till förordning (EEG) nr 3932/92, även om
en del ytterligare villkor för undantag har lagts
till. Försäkringssektorn har lagt fram ett antal
vägande argument, med konkreta exempel, för att
de icke-bindande standardvillkoren för försäk-
ringsavtal uppfyller alla kriterier för undantag
enligt artikel 81.3 i EG-fördraget. Framför allt
ger standardvillkoren försäkringsföretagen effek-
tivitetsvinster och de kan ha fördelar för konsu-
mentorganisationer och försäkringsmäklare.

Kapitel IV: Försäkringspooler

171. Försäkringspooler bestående av ett antal
försäkringsföretag är vanliga för att täcka stora
eller exceptionella risker, t.ex. risker i anslutning
till lufttrafik, kärnkraft eller miljö, som enskilda
försäkringsföretag inte gärna försäkrar på egen
hand. På detta område har gruppundantagets
räckvidd utvidgats i jämförelse med förordning
(EEG) nr 3932/92. För det första har tröskelvär-
dena med avseende på marknadsandelar för för-
säkringspooler som skall undantas höjts (från
10 % till 20 % för samförsäkrande pooler och
från 15 % till 25 % för samåterförsäkrande pool-
er). För det andra har ett nytt undantag på tre år
utan något tröskelvärde för marknadsandelar
införts för försäkringspooler som bildas för att
täcka en ”ny risk”, dvs. en risk som kräver att en
helt ny försäkringsprodukt tas fram.

172. Som motvikt till detta utvidgade gruppun-
dantag införs vissa extra villkor för undantag,
framför allt ett villkor som undanröjer gruppun-
dantaget i sådana fall där ett försäkringsföretag är
medlem i eller utövar ett bestämmande inflytande

¥1∂ Kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 av den 27 febru-
ari 2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa
grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden i försäk-
ringssektorn, EUT L 53, 28.2.2003.



I — ANTITRUST — ARTIKLARNA 81 OCH 82. STATLIGA MONOPOL
OCH MONOPOLRÄTTIGHETER — ARTIKLARNA 31 OCH 86

45
på affärspolitiken i två pooler som verkar på
samma marknad.

Kapitel V: Säkerhetsanordningar

173. I de flesta medlemsstater finns det avtal
mellan försäkringsföretag om tekniska specifika-
tioner för säkerhetsutrustning (exempelvis larm,
stöldskydd och brandskydd). Utgående från
dessa testas utrustning och listor på ”godkända”
anordningar görs upp. Kommissionens förord-
ning (EEG) nr 3932/92 omfattade alla sådana
avtal. Den nya förordningens tillämpningsom-
råde har begränsats och anpassats för att den skall
stämma överens med den inre marknadens har-
moniserade regler för säkerhetsanordningar.
Avtal undantas endast på områden där ingen har-
monisering på gemenskapsnivå skett.

174. Den nya förordningen gäller i sju år och
löper ut den 31 mars 2010.

6.2 Ärenden

Clearstream (1)

175. Den 28 mars sände kommissionen ett med-
delande om invändningar till Clearstream Ban-
king AG, den tyska värdepapperscentralen och
dess moderföretag Clearstream International SA.
Kommissionens invändningar gäller Clearstream
Banking AG:s vägran att tillhandahålla vissa
gränsöverskridande clearing- och avvecklings-
tjänster och företagets diskriminerande behand-
ling av en av sina kunder.

176. Clearstream-koncernen tillhandahåller clea-
ring-, avvecklings- och förvaringstjänster för vär-
depapper. Genom clearing och avveckling slutförs
transaktionerna på värdepappersmarknaderna. Att
dessa processer fungerar korrekt i hela EU är en
nödvändig förutsättning för att utveckla en effektiv
europeisk kapitalmarknad.

177. I sitt meddelande om invändningar hävdar
kommissionen att Clearstream Banking AG är
den dominerande leverantören av primära clea-
ring- och avvecklingstjänster för värdepapper
som utfärdats enligt tysk lag. Denna domine-
rande ställning beror på att den absolut största
delen av alla värdepapper som utfärdas enligt
tysk lag för handel med dessa värdepapper slut-
förvaras hos Clearstream Banking AG. De clea-

ring- och avvecklingstjänster som värdepappers-
centralen tillhandahåller för de värdepapper som
den slutförvarar måste skiljas från de sekundära
clearing- och avvecklingstjänster som tillhanda-
hålls av mellanhänder, t.ex. banker. Det finns en
tydligt urskiljbar grupp av stora finansiella mellan-
händer som inte kan vända sig till någon annan
mellanhand än värdepapperscentralen.

178. Invändningarna gäller Clearstream Banking
AG:s vägran att tillhandahålla clearing- och
avvecklingstjänster och diskriminerande prissätt-
ning.

179. Enligt kommissionens uppfattning väg-
rade Clearstream att tillhandahålla Euroclear
Bank SA clearing och avveckling av registre-
rade aktier (vilket sedan 1997 blivit av allt större
betydelse i Tyskland). Under mer än två år väg-
rade man Euroclear tillgång till avvecklings-
plattformen för registrerade aktier i Tyskland.
Clearstream Banking AG:s förhalning av frågan
står i kontrast till de korta väntetider som gällt
för andra kunder som begärt dessa tjänster.
Enligt kommissionens uppfattning är korta vän-
tetider praxis i branschen.

180. Invändningen beträffande diskrimine-
rande prissättning grundar sig på att Clear-
stream Banking AG till januari 2002 tagit ut ett
högre pris per transaktion av Euroclear än av
nationella värdepapperscentraler utanför Tysk-
land. Enligt kommissionens preliminära upp-
fattning finns det inte någon grund för den avvi-
kande behandlingen. Exempelvis har Euroclear
större transaktionsvolymer och en högre grad av
automatisering än de nationella värdepappers-
centralerna.

181. Meddelandet om invändningar inledde det
formella förfarandet, men det bestämmer inte på
förhand resultatet av förfarandet. Den 24 juli
hölls en hearing.

MasterCard Europe/International (multilateral 
förmedlingsavgift) (2)

182. Den 24 september sände kommissionen ett
meddelande om invändningar till MasterCard om
dess multilaterala förmedlingsavgifter (3) för
gränsöverskridande transaktioner med kontokort

¥1∂ Ärende COMP/D1/38.096.

¥2∂ Ärendena COMP/D1/34.324, COMP/D1/34.579, COMP/D1/
35.578, COMP/D1/36.518 och COMP/D1/38.580.

¥3∂ Dessa avgifter är betalningar mellan banker för kontokortstrans-
aktioner.
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i EU och EES. I MasterCards system betalas
avgiften av affärsbanken till den bank som utfär-
dat kortet. Affärsbankerna vältrar över kostna-
derna på handlarna som i sin tur bakar in dem i
sina försäljningspriser. De multilaterala förmed-
lingsavgifterna anges i MasterCards kontokorts-
regler, som anmälts till kommissionen.

183. Kommissionens preliminära slutsats i med-
delandet om invändningar är att MasterCards
multilaterala förmedlingsavgifter begränsar
konkurrensen mellan medlemsbankerna i Mas-
terCard och inte är berättigade till undantag.
Kommissionen påpekade att MasterCards multi-
laterala förmedlingsavgifter inte överensstämmer
med de grundprinciper som fastställdes i kom-
missionens beslut i juli 2002 (1) om VISA:s mul-

tilaterala förmedlingsavgifter. Handlarna har inte
något val, utan måste acceptera MasterCards
kort. För att förhindra att MasterCard fastställer
multilaterala förmedlingsavgifter som ger så
stora intäkter som möjligt, oberoende av handlar-
nas och konsumenternas intressen, måste dessa
avgifter vara öppet redovisade och kostnadsbase-
rade.

184. Meddelandet om invändningar inledde det
formella förfarandet, men det bestämmer inte på
förhand resultatet av detta.

7. Media

¥1∂ Ärende COMP/D1/29.373, Visa International, EGT L 318,
22.11.2002.

Faktaruta 5: Gemensam försäljning i TV-sektorn — ärenden om nationell fotboll

Kommissionen behandlade flera ärenden om nationell ligafotboll. Kommissionens undersökning av det
gemensamma arrangemanget för försäljning av mediarättigheterna till tyska Bundesliga avslöjade konkur-
rensproblem som i många avseenden liknar dem som identifierades i beslutet av den 23 juli om UEFA Cham-
pions League. Mot bakgrund av detta har de tyska fotbollsklubbarna lagt fram en ny plan för kommissionen
som innehåller betydande förändringar jämfört med det arrangemang som ursprungligen anmäldes. Planen
baserar sig på modellen från beslutet om UEFA Champions League, men är anpassad till de specifika omstän-
digheterna. Kommissionen har för avsikt att undanta det nya systemet för att sälja rättigheterna att sända
matcher i Bundesligas första och andra division från antitrustreglerna. Den nya försäljningspolicyn samman-
fattades i oktober i ett pressmeddelande och i ett tillkännagivande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17.

Enligt en preliminär bedömning kommer den anmälda planen att garantera ökad mångfald och konkur-
rens för sändningar av matcherna i Bundesligas första och andra division. Den antas även stimulera nya
media, UMTS och Internet genom bredband. I det nya systemet säljs sändningsrättigheterna inte längre i
ett paket till ett enda TV-bolag. För första gången kommer sändningsrättigheterna att vara opaketerade
och öppet erbjudas till försäljning i ett antal separata paket. I framtiden kommer det att vara möjligt att
visa alla matcher i realtid eller nästan realtid genom Internet och mobiltelefoner. Klubbarna i Bundesligas
första och andra division kommer också att få rätt att själva sälja en del sändningsrättigheter.

Försäljningssystemet och det eventuella undantaget gäller inte framtida licensavtal som Bundesliga
kommer att sluta efter en övergångsperiod. Kommissionen förbehåller sig rätten att granska dessa separat
mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen, särskilt om flera av de gemensamt sålda paket som innehåller
ensamrätt förvärvas av ett enda medieföretag.

I december 2002 sände kommissionen ett meddelande om invändningar till FA Premier League (FAPL) i
Förenade kungariket. FAPL har lämnat in en reviderad version av sin försäljningspolicy, som – trots
förbättringar – inte helt undanröjde kommissionens tvivel. Mer konkret tycktes förslaget innehålla omoti-
verade begränsningar av utbudet och snedvrida konkurrensen på marknaderna för utnyttjande av FAPL-
rättigheterna. I december 2003 tillkännagav kommissionen ett provisoriskt avtal med FAPL och BskyB,
som har rättigheterna till direktsändning i TV (1). Enligt avtalet skall ett stort antal sändningsrättigheter
bjudas ut på marknaden och fler rättighetsinnehavare skall sända FAPL-innehåll till konsumenterna. Det
provisoriska avtalet skulle ha lämnats för offentligt samråd i början av 2004.

(1) Pressmeddelande IP/03/1748 av den 16 december 2003.
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Omstrukturering och konsolidering 
av de europeiska betal-TV-marknaderna — 
fastställande av principer

185. Under 2003 har kommissionens tillämpning
av konkurrensreglerna i mediesektorn inriktats på
affärsavtal som ingåtts i syfte att omstrukturera och
konsolidera vissa europeiska betal-TV-marknader,
bl.a. i Norden och Italien. I Norden har betal-TV-
operatören Canal+ dragit sig ur den nordiska distri-
butionsplattformen för betal-TV via satellit (Direct-
To-Home, DTH), Canal Digital, genom att överlåta
hela sin andel på 50 % i plattformen till den andra
delägaren, Telenor. Samtidigt ingick Canal+ och
Telenor långfristiga bilaterala avtal om ensamrätt
till distribution av Canal+ Nordics betal-TV- och
pay-per-view-sändningar i Norden för att bevara de
ekonomiska fördelar man tidigare haft genom
Canal Digitals vertikala integration med Canal+.
Kommissionen anser att uppdelningar av detta slag
i förening med vertikal avtalsenlig ensamrätt och
konkurrensfria relationer mellan ekonomiskt sepa-
rata företag omfattas av artikel 81.1 i EG-fördraget.
I detta sammanhang måste kommissionen förhindra
utestängning av konkurrenter på betal-TV-markna-
derna i de olika leden, i synnerhet potentiella nya
aktörer, och än mer om dessa marknader är starkt
koncentrerade. Kommissionen försöker därför
begränsa avtal om ensamrätt och om att avstå från
konkurrens både när det gäller omfattning och var-
aktighet för att på detta sätt minska hindren för
potentiellt inträde på marknaderna. I sista hand
innebär detta att kommissionen kan undanta sådana
avtal enligt artikel 81.3 i EG-fördraget för en
begränsad tid med beaktande av de effektivitetsvin-
ster som uppnås och särskilt parternas berättigade
önskan att få ersättning för de avtalsspecifika inves-
teringar de gjort i sin affärsverksamhet. I ärendet
Telenor/Canal+/Canal Digital (1) gjorde kommissi-
onen ett sådant undantag och det var första gången

som kommissionen i denna sektor uttryckligen hän-
visade till de principer som fastställts i riktlinjerna
för vertikala begränsningar som offentliggjordes i
oktober 2000 (2). Denna metod är i allt väsentligt i
linje med den som tillämpades i koncentrations-
ärendet Newscorp/Telepiù (3), som gällde betal-TV-
marknaderna i Italien. I det fallet fastställdes en rad
villkor, som tillgång för tredje part till den plattform
som det sammanslagna företaget äger och en bety-
dande minskning av varaktigheten och omfatt-
ningen av licensavtal om premiumprogram, för att
se till att det förblir möjligt för potentiella nya aktö-
rer att gå in på marknaden.

Tidskriftsdistribution i sektorn för tryckta 
produkter

186. I sektorn för tryckta produkter, särskilt tid-
skriftsmarknaden, fortsätter kommissionen att
noga övervaka utvecklingen av de gränsöver-
skridande prisskillnaderna, som blivit mer syn-
liga för konsumenterna sedan euron infördes
den 1 januari 2002. Efter ett klagomål från
Bundesarbeitskammer, som företräder konsu-
menternas intressen i Österrike, genomför kom-
missionen en fördjupad undersökning av pris-
höjningarna på tyskspråkiga tidskrifter i
Tyskland och Österrike.

8. Fria yrken

187. Under 2003 fortsatte granskningen av reg-
leringen av de tjänster som erbjuds av de fria
yrkena i olika medlemsstater (4). Syftet med
denna ”inventering” var att få grundliga kunska-
per om regleringen av fria yrken och dess effek-
ter.

I ett klagomål som lämnades in i december 2001 av flera franska fotbollsklubbar ifrågasätts bl.a. om den
nationella lagstiftningen om försäljning av rättigheter till TV-sändningar är förenliga med EG:s konkur-
rensregler. Klagomålet inriktade sig på de horisontella aspekterna på försäljningen av dessa rättigheter.
Vidare har ett anbud på rättigheterna till nationella fotbollsmästerskap lett till ett klagomål på nationell
nivå från en betal-TV-operatör. Klagomålet ledde till att den franska konkurrensmyndigheten i början av
2003 vidtog interimsåtgärder mot Ligue du Football Professionnel. Detta förfarande gällde de vertikala
aspekterna på försäljning av fotbollsrättigheter. Den del av klagomålet som lämnades till kommissionen
drogs tillbaka i juni. Skälet till detta var att de relevanta nationella bestämmelserna har ändrats i samband
med en nationell lagstiftningsreform.

¥1∂ Ärende COMP/C2/38.287.

¥2∂ Kommissionens tillkännagivande – Riktlinjer om vertikala
begränsningar (2000/C 291/01), EGT C 291, 13.10.2000, s. 1.

¥3∂ Ärende COMP/M.2876.
¥4∂ Se även punkterna 197–209 i XXXII:a rapporten om konkurrens-

politiken (2002).



48
Faktaruta 6: Mediemångfald och konkurrensregler

Att upprätthålla och utveckla mångfalden i media är ett grundläggande mål i allmänhetens intresse för
Europeiska unionen, tillsammans med bevarandet av den kulturella mångfalden och fri tillgång för alla
unionsmedborgare till alla medieplattformar.

Detta följer klart och tydligt av unionens fasta åtagande att skydda mångfalden i media och friheten att
tillhandahålla och få information som avgörande värden för den demokratiska processen (1) och som de är
fastslagna i artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 10 i Europarådets konvention
om mänskliga rättigheter och slutligen i utkastet till en konstitution för Europa (2).

Kommissionen har vid en rad tillfällen tydligt uttryckt att den anser att mångfalden i media är av grund-
läggande betydelse både för Europeiska unionens funktion och medlemsstaternas kulturella identitet (3),
men att kontrollen av koncentrationer i mediebranschen i huvudsak skall utövas av medlemsstaterna.
Medlemsstaterna behåller rätten att utfärda nationella lagar om kontroll av ägande av media, som det
uttryckligen anges i exempelvis artikel 21.3 i koncentrationsförordningen (4).

En del medlemsstater har infört kontroller av ägandet inom och mellan olika medieformer. De har valt
olika metoder eller kombinationer av metoder i form av begränsningar av publikandelar, aktiekapital och
antal innehavda licenser.

Europaparlamentet har tagit upp frågan om mediemångfald och kontroll av koncentrationer i mediebran-
schen genom en rad initiativ och resolutioner.

I mediebranschen tillämpas konkurrenspolitiska instrument endast på den underliggande marknadsstruk-
turen och de ekonomiska effekterna av medieföretagens agerande och på kontroll av statligt stöd. Detta
kan inte och skall inte heller ersätta nationella kontroller av koncentrationer i mediebranschen eller
åtgärder för att säkra mångfald inom media. Konkurrensreglerna tillämpas endast för att lösa problem till
följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks på en viss marknad och för att kontrollera att
konkurrenter inte utestängs från denna marknad.

Med hjälp av principerna för antitrustverksamhet och koncentrationskontroll kan konkurrenspolitiken
dock bidra till att upprätthålla och utveckla mångfalden inom media, både på de traditionella TV-markna-
derna och på andra sändningsmarknader och i nya media. Öppna marknader skapar den miljö som främjar
mångfald i TV, trycksaker och nya media.

Tillämpningen av konkurrensreglerna har tjänat detta syfte genom att upprätthålla en balans mellan strävan
att skydda den kulturella mångfalden och mediepluralismen och strävan efter effektivitet, vilket har framgått
av en rad tidigare ärenden (5). Exempel på detta är de villkor som ålagts i samband med aktuella
koncentrationsärenden (6) och för att garantera aktörer tillgång till premiumsportprogram (7) och premium-
filmer.

Genom en strikt tillämpning av konkurrensreglerna i mediebranschen minskar kommissionen, inom
ramen för sina befogenheter, hindren för inträde på marknaden för sändningsföretag och nya aktörer och
förhindrar på så sätt att marknaderna avskärmas och att oönskade koncentrationer genomförs.

Parallellt med kontrollen av statligt stöd i denna sektor bidrar därför tillämpningen av antitrustreglerna
och kontrollen av företagskoncentrationer på ett betydande sätt till att säkra fri tillgång till alla typer av
medieplattformar för unionens medborgare.

(1) Se artikel 6.1 i EG-fördraget och artikel 2 i utkastet till en konstitution för Europa.
(2) Avdelning II, artikel 11.
(3) Se Amsterdamprotokollet om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna som bifogats Amsterdamfördraget.
(4) ”Medlemsstaterna [får] vidta nödvändiga åtgärder för att skydda andra legitima intressen än de som omfattas av denna förordning

och som är förenliga med gemenskapsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser. Allmän säkerhet, mediernas mångfald
och tillsynsregler skall betraktas som legitima intressen.”

(5) Se t.ex. ärendena COMP/M.469, MSG Media, EGT L 364, 31.12.1994, COMP/M.553, RTL/Veronica, EGT L 294, 19.11.1996,
COMP/M.993, Bertelsmann/Kirch/Premiere, EGT L 53, 31.7.1999.

(6) Se t.ex. ärende COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
(7) Se beslutet om UEFA Champions League, COMP/C2/37.398.
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188. Kommissionsledamot Mario Monti tog ini-
tiativet till en sådan inventering genom sitt tal den
21 mars till det tyska advokatförbundet (1). Han
förklarade att denna sektor skulle kunna ge ett
viktigt bidrag till Lissabonagendan, dvs. att till år
2010 göra Europa till världens mest konkurrens-
kraftiga och dynamiska kunskapsbaserade eko-
nomi. Han frågade sedan vad det är som hindrar
utvecklingen av innovativa och mer konkurrens-
kraftiga tjänster. Mario Monti inbjöd alla berörda
parter att lämna synpunkter.

189. För att stimulera debatten offentliggjorde
GD Konkurrens den oberoende studie som
genomförts för kommissionens räkning av Insti-
tut für Höhere Studien (IHS) i Wien. Studien
visade att regleringen skiljer sig mycket mellan
medlemsstaterna och även mellan olika yrken.
Det konstaterades att det inte finns några bevis för
att marknaderna skulle fungera dåligt i länder
med relativt lite reglering. Tvärtom drogs i stu-
dien slutsatsen att mer frihet i yrkena skulle leda
till ökat totalt välstånd.

190. Nästan 250 svar på frågeformuläret i inven-
teringen inkom från olika berörda parter. En sam-
manfattning har offentliggjorts på GD Konkur-
rens webbplats. På grundval av studien och de
synpunkter som lämnats av berörda parter fram-
ställdes även en översikt av de befintliga
regleringarna (2).

191. Den konferens om regleringen av fria
yrken som hölls den 28 oktober i Bryssel sam-
lade 260 företrädare för de fria yrkena, deras
kunder och konsumentorganisationer, konkur-
rensmyndigheter, politiska beslutsfattare och
akademiker. Syftet var att möjliggöra en öppen
debatt om motiveringarna för (argumenten för
och emot) olika regleringar som påverkar till-
handahållandet av de tjänster som erbjuds av
advokater, notarier, arkitekter, ingenjörer, revi-
sorer och apotekare. Inläggen hade sin tonvikt
på regleringens effekter på affärsstrukturen och
konsumentskyddet. Även erfarenheterna från
reformer som nyligen genomförts i en del län-
der diskuterades.

¥1∂ Competition in Professional Services: New Light and New
Challenges, Bundesanwaltskammer, Berlin, Tyskland den
21 mars 2003.

¥2∂ Dessa och andra tillhörande dokument finns på Internet (http://
europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/
libprofconference.htm).

Anm.: Grekland och Portugal har utelämnats på grund av brist på uppgifter om vissa yrken.
Källa: HISS-studien.
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192. Av diskussionsinläggen framgick att en del
noggrant övervägda moderniseringar av de tradi-
tionella reglerna skulle vara på sin plats. Företrä-
darna för konsumenterna betonade särskilt beho-
vet av öppenhet i reglerna och motiveringen av
dem samt prisaspekterna.

193. Kommissionsledamot Mario Monti tillkän-
nagav i sitt avslutande tal till konferensen att han
hade för avsikt att i början av 2004 offentliggöra en
kommissionsrapport om konkurrensen i de fria
yrkena. I denna rapport skisseras den ekonomiska
motiveringen för att reformera en del befintliga
regler och den rättsliga ramen för att bedöma deras
förenlighet med EG:s konkurrensregler.

194. Kommissionen ämnar ytterligare främja rätt-
visa konkurrensförhållanden för kvalificerade
yrkesutövare, så att den gränsöverskridande rörlig-
heten och den sunda konkurrensen ökar, i såväl de
fria yrkenas som konsumenternas intresse. Samti-
digt bekräftar kommissionen på nytt sitt åtagande att
respektera de restriktiva regleringar och självregle-
ringar som synes motiverade av allmänintresset (1).

195. Samarbetet med andra konkurrensmyndig-
heter har också fortsatt och intensifierats. Regle-
ringen av fria yrken diskuterades vid mötet mel-

lan generaldirektörerna för de nationella
konkurrensmyndigheterna den 18–19 november.
Ett expertmöte hölls den 26 november för att dis-
kutera resultatet av inventeringen.

196. EG-domstolens dom av den 9 september i
målet Consorzio Industrie Fiammiferi (2) synes
vara relevant för denna sektor där regleringar som
förhindrar konkurrens ofta stöds av medlemssta-
terna. För att EG:s konkurrensregler skall få full
effekt skall en nationell konkurrensmyndighet
”avväpna” en nationell lag enligt vilken företag
skall agera i strid mot artikel 81 i EG-fördraget och
beordra företagen att upphöra med sitt agerande.

197. Slutligen har kommissionen även ägnat sig
åt traditionell granskning av enskilda ärenden i
denna sektor. Den 3 november utfärdades ett
meddelande om invändningar ex officio, dvs. på
kommissionens eget initiativ, som riktade sig mot
tabell över rekommenderade avgifter som det
belgiska arkitektförbundet infört (3).

D — Statistik

¥1∂ Se svaret på den muntliga frågan i Europaparlamentet om mark-
nadsregleringar och konkurrensregler för fria yrken (O-63/03).

¥2∂ Mål C-198/01, EG-domstolens dom av den 9 september 2003.
¥3∂ Ärende COMP/D3/38.549.
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II — KONCENTRATIONSKONTROLL
1. Inledning

198. Antalet sammanslagningar och förvärv som
2003 anmäldes till kommissionen fortsatte att
minska till ungefär samma nivåer som i slutet av
1990-talet. Medan 279 koncentrationer anmäldes
under 2002, vilket redan var en liten nedgång från
år 2001 (335), gjordes bara 212 anmälningar
under 2003 (se diagram).

199. Förutom denna minskning av det totala
antalet anmälningar, skedde under 2003 även en
liten minskning av andelen av de ärenden som
föranledde allvarliga tvivel med avseende på
deras effekter på konkurrensen och som följaktli-
gen krävde en fördjupad (etapp II) undersökning
som utmynnar i ett beslut enligt artikel 8 i kon-
centrationsförordningen, från 9 ärenden 2002
till 8. Alla 8 transaktioner godkändes slutligen,
antingen för att de inblandade företagen gjorde
åtaganden som undanröjde de ursprungliga kon-
kurrensproblemen (6 ärenden) eller för att de
ursprungliga konkurrensfarhågorna inte bekräf-
tades vid den fördjupade undersökningen (2 ären-
den). 

200. Sammanlagt fattade kommissionen 231
slutliga beslut under 2003, av vilka 8 följde efter
fördjupade undersökningar i etapp II (inga för-
bud, 2 godkännanden utan förbehåll och 6 villko-
rade beslut om godkännande) och 11 var villko-
rade beslut om godkännande vid slutet av en
inledande undersökning (etapp I). Kommissio-

nen godkände även 203 andra ärenden i etapp I.
Av dessa etapp I-ärenden fattades 110 beslut
(51 %) i enlighet med det förenklade förfarande
som infördes i september 2000. Dessutom fattade
kommissionen 9 beslut om att hänskjuta ärenden
till medlemsstaterna enligt artikel 9 i koncentra-
tionsförordningen och inledde fördjupade under-
sökningar i 9 ärenden.

2. Reform av koncentrationskontrollen

2.1 En ny koncentrationsförordning

201. Den 27 november uppnådde rådet politisk
enighet om en omarbetad koncentrationsförord-
ning, som i huvudsak införlivar de reformer som
kommissionen föreslog i december 2002. Dessa
reformer gäller substanstestet i artikel 2, förfa-
randefrågor, som tid för inlämnande av anmäl-
ningar, tidsfrister för undersökningar, kommissi-
onens beslutsbefogenheter och slutligen frågan
om fördelningen av ärenden mellan nationella
myndigheter i EU. 

202. Den första koncentrationsförordningen
antogs 1989 och trädde i kraft den 21 september
1990. I december 2001 startade kommissionen,
enligt en bestämmelse om regelbunden översyn,
en samrådsprocess, som ledde till godkännande ett
år senare av ett paket av långtgående förslag till
förbättringar av EU:s koncentrationskontroll.
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Förutom förslaget om ändring av koncentrations-
förordningen, gäller dessa reformer andra åtgärder
än lagstiftning för att effektivisera beslutsproces-
sen och särskilt för att förstärka den ekonomiska
analysen och på ett mer reellt sätt respektera före-
tagens rätt till försvar. De flesta av reformförslagen
har nu genomförts, inklusive utnämningen av en
konkurrensekonom i ledande ställning och de nya
paneler som har till uppgift att förutsättningslöst
granska undersökningsgruppernas slutsatser. De
viktigaste inslagen i reformpaketet beskrivs nedan.

2.1.1 Substanstestet

203. Syftet med kommissionen reformförslag var
att se till att substanstestet i koncentrationsförord-
ningen faktiskt skulle täcka alla konkurrensbe-
gränsande koncentrationer och samtidigt garantera
fortsatt rättssäkerhet. Kommissionen hade genom
sin grönbok aktualiserat frågan hur effektivt sub-
stanstestet i artikel 2 i koncentrationsförordningen
är (dominanstestet) och särskilt hur detta test för-
håller sig till testet ”märkbar begränsning av kon-
kurrensen” som används i flera andra jurisdiktio-
ner. Huvudargumentet för att övergå till det
sistnämnda testet är att detta test i sig självt är
bättre lämpat för att hantera de ofta mycket kom-
plexa konkurrensproblem som koncentrationer
kan ge upphov till, och särskilt att det kan finnas
luckor i det nuvarande testets tilllämpningsom-
råde. Omvänt ansågs det att införandet av ett helt
nytt test skulle kunna äventyra den prejudikatsam-
ling som byggts upp med den nuvarande förord-
ningen, inklusive den rättspraxis som domstolarna
utvecklat under årens lopp, varigenom rättssäker-
heten skulle minskas. Det hela utmynnade i att
kommissionen föreslog att testets tilllämpnings-
område skulle klargöras.

204. Formuleringen av det nya test som god-
känts av rådet lyder: ”En koncentration som
påtagligt skulle hämma den effektiva konkurren-
sen inom den gemensamma marknaden eller en
väsentlig del av den, i synnerhet till följd av att en
dominerande ställning skapas eller förstärks,
skall förklaras oförenlig med den gemensamma
marknaden”. Genom detta nya test uppnås kom-
missionens ursprungliga syften. Rättssäkerheten
förstärks genom att eventuella luckor i det gamla
testet täpps igen, samtidigt som prejudikaten,
inklusive EG-domstolens rättspraxis, bevaras.
Dessutom bör det framhållas att det nya testet
kommer att tillämpas på grundval av en sund eko-
nomisk bedömningsram, som beskrivs i de rikt-
linjer för horisontella koncentrationer som antogs

i december (se nedan). Kommissionen skall
också fortsätta arbetet på ytterligare riktlinjer för
icke-horisontella koncentrationer (vertikala kon-
centrationer och konglomeratkoncentrationer).

2.1.2 Förfarandefrågor

205. Den nya förordningen innehåller en rad för-
ändringar som syftar till att göra systemet mer
flexibelt samtidigt som förhandskontrollerna med
sina tydliga och rättsligt bindande tidsfrister
bevaras. De obligatoriska anmälningarna med
uppskjutande verkan bibehålls, men anmälnings-
tidsfristerna blir mer flexibla och definitionen av
den ”utlösande händelsen” har ändrats. Samtidigt
omgärdas undersökningarna även fortsättnings-
vis av strikta tidsfrister, om än med något större
flexibilitet.

Tidsfrister för undersökningar

206. Den nya förordningen innehåller ett antal
betydande förändringar av de tidigare bestämmel-
serna om tidsfristerna för undersökningarna. 1) Alla
de gamla tidsfristerna har omvandlats till ”arbets-
dagar”, med en del smärre förändringar av tidspe-
rioderna. Från och med den 1 maj 2004 blir exem-
pelvis den tidigare månadslånga fristen i etapp I
lika med 25 arbetsdagar. 2) Sexveckorsfristen i
etapp I-ärenden där åtaganden görs eller en begä-
ran lämnas om att ärendet skall hänskjutas, har nu
blivit 35 arbetsdagar. 3) I fråga om tidsfristerna i
etapp II innehåller den nya förordningen en auto-
matisk förlängning på 15 arbetsdagar av fristen,
från 90 till 105 arbetsdagar, i de ärenden där par-
terna erbjudit sig att vidta korrigerande åtgärder.
Syftet med denna bestämmelse är att skapa
utrymme för ytterligare samråd med tredje part
och medlemsstaterna. Denna förlängning tilläm-
pas dock inte om korrigerande åtgärder erbjuds i
en tidig fas i förfarandet, dvs. då färre än
55 arbetsdagar gått av förfarandet i etapp II. 4) En
bestämmelse finns om förlängning med 20 arbets-
dagar av tidsfristen i etapp II i ärenden med en
komplicerad etapp II. En sådan förlängning görs
dock endast på begäran av parterna eller med deras
medgivande.

Tidsfrister för anmälningar

207. Den nya förordningen är även mer flexibel
med avseende på tidsfristerna för anmälningar till
kommissionen. Enligt de nya bestämmelserna
kan en transaktion anmälas innan ett bindande
avtal slutits förutsatt att det finns en ärlig avsikt
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att ingå avtal. Den nuvarande anmälningstidsfris-
ten, dvs. en vecka efter det att avtalet slutits,
avskaffas också förutsatt att inga åtgärder vidtas
för att genomföra transaktionen. De mer flexibla
reglerna skall göra det möjligt för företagen att
bättre organisera sina transaktioner utan att
behöva anpassa sin planering till onödigt rigida
regler, och samtidigt underlätta det internatio-
nella samarbetet i koncentrationsärenden, särskilt
när det gäller att synkronisera undersökningar
som görs av olika organ.

Ökade befogenheter att inhämta uppgifter

208. När det gäller bestämmelserna i koncentra-
tionsförordningen om att samla in fakta anges i
den nya förordningen att kommissionens befo-
genheter att inhämta uppgifter, inklusive bestäm-
melserna om beräkning av böter, med några få
undantag anpassas till dem som föreslås i den nya
tillämpningsförordningen för artiklarna 81 och
82 i EG-fördraget. Särskilt stadgas i den nya
förordningen om en höjning av det högsta bötes-
beloppet vid oriktiga eller vilseledande upplys-
ningar samt höjda nivåer på de periodiska
påföljder som skall tillämpas då en begäran om
upplysningar inte besvaras. Detta torde göra det
lättare för kommissionen att samla in fakta och
därigenom effektivisera sina undersökningar. 

Förfarande efter domstolens ogiltigförklarande 
av beslut

209. Det förfarande enligt artikel 10.5 som skall
tillämpas vid ett ogiltigförklarande av ett kom-
missionsbeslut har förtydligats för att kodifiera
kommissionens praxis i tidigare ärenden. De nya
bestämmelserna följer principen att fallet skall
undersökas på nytt, med början i ett nytt etapp I-
förfarande på grundval av en ny anmälan och en
ny bedömning som beaktar de aktuella förhållan-
dena på marknaden.

Beslutsbefogenheter enligt artikel 8

210. I den nya förordningen klargörs på vilket
sätt en förbjuden koncentration skall upplösas
genom avyttring av aktier eller tillgångar
(artikel 8.4). Förordningen ger även kommissio-
nen befogenhet att vidta interimsåtgärder då en
koncentration genomförts utan att vara godkänd
eller villkor som ålagts företagen enligt artikel 8.2
överträtts.

2.1.3 Frågor om behörighet

Enklare och mer flexibel fördelning av ärendena

211. Ett av de främsta syftena med kommissio-
nens reformförslag var att, med tanke på subsi-
diaritetsprincipen, optimera fördelningen av
ärenden mellan kommissionen och de nationella
konkurrensmyndigheterna samtidigt som man
löser det efterhängsna och växande problemet
med ”flerfaldiga anmälningar”, dvs. transaktio-
ner som måste anmälas till flera konkurrensmyn-
digheter i EU. Den nya förordningen innebär, för
det första, en rationalisering av hänskjutningssys-
temet, vari även ingår en förenkling av kriterierna
för när ärenden skall hänskjutas, och, för det
andra, att de anmälande parterna i fasen före
anmälan ges möjlighet att ansöka om att ärendet
skall hänskjutas. Ändringarna har utformats för
att se till att ärendet, i enlighet med subsidiaritets-
principen, behandlas av den myndighet som är
bäst skickad att handlägga det, samtidigt som
antalet ärenden som kräver flerfaldiga anmäl-
ningar minimeras.

Ärenden med gemenskapsdimension

212. Då parterna i ett ärende med gemenskapsdi-
mension tror att fallet ”påtagligt kan påverka
konkurrensen” på en särskild nationell marknad,
kan de begära att ärendet hänskjuts till denna
medlemsstat. De anmälande parterna har exklu-
siv initiativrätt i detta skede före anmälan. Begä-
ran skall grunda sig på en motiverad skrivelse och
godkännas av både kommissionen och berörda
nationella konkurrensmyndigheter inom korta
tidsfrister som utesluter en eventuell blockering.

213. Medlemsstaterna kan – liksom enligt nuva-
rande förordning – begära att ärenden med
gemenskapsdimension hänskjuts efter anmälan. I
sådana fall skall dock ett modifierat ”test” göras,
dvs. ärendet kan hänskjutas om den anmälda
transaktionen ”hotar att påtagligt påverka kon-
kurrensen” på en avgränsad nationell marknad.
Tidsfristen för att begära att ärendet skall hän-
skjutas förblir i stort sett oförändrad, nämligen
15 arbetsdagar.

Ärenden utan gemenskapsdimension

214. I den nya förordningen anges att ärenden
utan gemenskapsdimension på begäran av de
anmälande parterna kan hänskjutas till kommis-
sionen om koncentrationen är anmälningspliktig
i minst tre medlemsstater. Om ingen medlemsstat
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som är behörig att granska koncentrationen enligt
sin nationella lagstiftning inom 15 arbetsdagar
efter det att medlemsstaten mottagit de samgående
parternas motiverade skrivelse invänder mot en
hänskjutning av ärendet, får koncentrationen en
gemenskapsdimension och skall anmälas i enlig-
het därmed. Om en behörig medlemsstat inom
nämnda tidsperiod framför invändningar hän-
skjuts ärendet dock inte.

215. Genom den nya förordningen ändras även
de befintliga bestämmelserna i artikel 22 om
medlemsstaternas hänskjutning av ärenden som
inte har någon gemenskapsdimension. En sådan
begäran skall göras inom 15 dagar efter den
nationella anmälan eller, om ingen anmälan
krävs, efter det att transaktionen blivit känd.
Andra medlemsstater kan begära att ansluta sig
till hänskjutningen inom 15 dagar efter det att de
informerats om att en begäran om hänskjutande
lämnats. Det ”test” som skall tillämpas för att
avgöra om kommissionen bör acceptera en sådan
hänskjutning är om transaktionen hotar att påtag-
ligt påverka konkurrensen i den medlemsstat
eller de medlemsstater som lämnar in begäran
och om den påverkar handeln mellan medlems-
staterna. 

216. Dessa ändringar av koncentrationsförord-
ningen skall enligt planerna kompletteras genom
ett nytt tillkännagivande om de principer, krite-
rier och metoder som skall ligga till grund för
beslut om att hänskjuta ett ärende. 

Uppföljningsåtgärder

217. En ändrad tillämpningsförordning tillsam-
mans med ett nytt CO-formulär planeras före den
1 maj 2004, då den nya förordningen träder i
kraft. Ytterligare aktualiseringar av kommissio-
nens övriga tillkännagivanden planeras också för
2004. I överensstämmelse med kommissionens
allmänna praxis och rekommendationerna från
det internationella konkurrensnätverket planeras
samråd om de kompletterande åtgärderna innan
de antas.

2.2 Riktlinjer för bedömning 
av horisontella koncentrationer 

218. Den 16 december antog kommissionen rikt-
linjer, som utförligt beskriver de analysmetoder
som kommissionen använder sig av för att bedöma
de sannolika effekterna på konkurrensen av ”hori-
sontella” koncentrationer, dvs. sammanslagningar
av faktiskt eller potentiellt konkurrerande företag,

enligt koncentrationsförordningen. I riktlinjerna
klargörs att sammanslagningar och förvärv endast
är olagliga om de förstärker företags marknadsin-
flytande på ett sätt som sannolikt får negativa kon-
sekvenser för konsumenterna, särskilt i form av
högre priser, produkter av sämre kvalitet eller
minskad valfrihet. De har utformats för att kom-
plettera den omformulering av substanstestet i
koncentrationsförordningen för bedömning av
koncentrationers effekter på konkurrensen, som
rådet enats om och antagit den 20 januari 2004. 

219. Denna nya norm klargör att alla koncentra-
tioner som sannolikt får påtagliga negativa effek-
ter på konkurrensen bör förklaras olagliga, oavsett
om de konkurrenshämnade effekterna följer av att
en enda dominerande marknadsaktör skapas eller
stärks eller av en oligopolsituation. I de nya riktlin-
jerna förklaras att koncentrationer kan skada kon-
kurrensen antingen genom att koncentrationen
eliminerar en konkurrent från marknaden och på
så sätt undanröjer en viktig del av konkurrens-
trycket eller genom att den gör samordning mellan
de återstående företagen mer sannolik. I riktlin-
jerna förklaras sålunda de omständigheter som
kan få kommissionen att ringa in problem med
konkurrensen.

220. Vägledning ges även beträffande de
omständigheter som skulle göra ett ingripande
från kommissionen osannolikt. Det gäller när
koncentrationen inte skulle leda till att koncentra-
tionen på marknaden skulle överstiga vissa speci-
ficerade nivåer, som mäts av företagets ”mark-
nadsandel” eller av det s.k. Herfindahl-
Hirschmann-indexet (HHI) (1).

221. I riktlinjerna anges även att kommissionen i
sin övergripande bedömning av en koncentra-
tions sannolika effekter på konkurrensen noggrant
skall beakta alla underbyggda påståenden om att
koncentrationen skulle ge effektivitetsvinster.
För att sådana vinster skall kunna beaktas skall de
dock gynna konsumenterna, endast kunna uppnås
genom koncentrationen, sannolikt bli förverkli-
gade och vara verifierbara.

222. Vidare förklaras i riktlinjerna att särskilda
faktorer kan tala emot en tidigare uppfattning att
en koncentration sannolikt skulle skada konkur-
rensen. Detta kan exempelvis vara fallet då kun-
derna till de samgående företagen har ett starkt

¥1∂ HHI-indexet är ett internationellt erkänt mått på marknadskon-
centration.
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marknadsinflytande så att de lätt kan vända sig
till alternativa leverantörer. En annan faktor som
likaså skall beaktas är hur lätt det är för konkurre-
rande företag att göra en lönsam inbrytning på
den marknad där de samgående företagen verkar.
De sannolika effekterna av en koncentration skall
dessutom bedömas med avseende på vad som
annars skulle ha hänt på marknaden. Det innebär
t.ex. att ett uppköp av ett konkurshotat företag
inte skulle motivera något ingripande från kom-
missionen.

223. De nya riktlinjerna skall tillämpas fr.o.m.
den 1 maj 2004, samma dag som den nya koncen-
trationsförordningen träder i kraft. Under 2004
ämnar kommissionen även offentliggöra ett
utkast till riktlinjer för bedömning av samman-
slagningar av icke-konkurrerande företag (”verti-
kala koncentrationer” och ”konglomeratkoncen-
trationer”).

2.3 Nya riktlinjer för bästa praxis

224. Som en del av reformpaketet i december 2002
tog kommissionen initiativ till ett offentligt sam-
råd om en reviderad version av riktlinjerna för
bästa praxis vid koncentrationsundersökningar
från 1999. Samrådsperioden löpte officiellt ut den
28 februari 2003. Omkring 40 svar lämnades in,
varav mer än 20 från internationella advokatby-
råer och nationella och internationella juridiska
föreningar och sammanslutningar, inklusive syn-
punkter från OECD:s avdelning för konkurrens-
frågor. GD Konkurrens fick även nio svar från
näringslivet (branschorganisationer och enskilda
företag) och tre svar från konsumentorganisatio-
ner. Synpunkter lämnades även av fyra medlems-
stater (Tyskland, Frankrike, Irland och Förenade
kungariket) och från de nationella konkurrens-
myndigheterna i Norge och Polen. De skriftliga
synpunkter som mottogs under det offentliga
samrådet har, utom i två fall, offentliggjorts i sin
helhet på GD Konkurrens webbplats (1). Den
slutliga texten till riktlinjerna för bästa praxis
finns på webbplatsen.

2.3.1 Syftet med riktlinjerna för bästa praxis

225. Syftet med riktlinjerna för bästa praxis är
att ge berörda parter vägledning om det dagliga
arbetet i EU:s förfaranden för kontroll av före-
tagskoncentrationer. De skall främja och bygga

på en anda av samarbete och förståelse mellan
GD Konkurrens, näringslivet och rättsväsendet.
Avsikten är att öka förståelsen av undersöknings-
processen, göra undersökningarna effektivare
och garantera en hög grad av öppenhet och förut-
sägbarhet i granskningsprocessen. Framför allt
skall riktlinjerna för bästa praxis göra den korta
tid som står till förfogande för EU:s koncentra-
tionsförfaranden så produktiv och effektiv som
möjligt för alla berörda parter. De skall även fort-
sättningsvis vara ett flexibelt instrument som kan
anpassas till de särskilda omständigheterna i
enskilda fall.

2.3.2 Centrala bestämmelser

226. De nya riktlinjerna för bästa praxis innehål-
ler mer ingående vägledning om hur fasen före
anmälan skall gå till. De klargör också att fasen
före anmälan skall hanteras flexibelt och anpas-
sas till ärendets komplexitet för att inte lägga
orimliga bördor på de anmälande parterna i opro-
blematiska ärenden. I texten klargörs även att
kommissionen inte kommer att inleda undersök-
ningar före anmälan utan medgivande från de
anmälande parterna. 

227. Genom riktlinjerna systematiseras bruket
av lägesmöten mellan kommissionen och de
anmälande parterna i viktiga skeden i förfarandet,
vilket garanterar att de samgående parterna hålls
konstant informerade om hur undersökningen
framskrider och att de ges tillfälle att regelbundet
diskutera ärendet med högre tjänstemän i kom-
missionen. 

228. Vidare införs en möjlighet för parterna att
genom s.k. trepartsmöten diskutera frågor
rörande transaktionen direkt med kommissionen
och klagande tredje part, t.o.m. innan ett medde-
lande om invändningar har utfärdats. Sådana
möten, som är frivilliga, hålls då två eller flera
motstridiga uppfattningar har förts fram beträf-
fande viktiga uppgifter om marknaden och dess
väsentliga egenskaper och om effekterna av kon-
centrationen på konkurrensen på de berörda
marknaderna. Syftet med trepartsmötena är att
hjälpa kommissionen att få en välgrundad upp-
fattning om de aktuella frågorna innan den slut-
ligt formulerar sina invändningar. För att sådana
trepartsmöten skall bli så givande som möjligt
krävs normalt att de berörda parterna, inklusive
de anmälande parterna, ömsesidigt visar upp
icke-konfidentiella versioner av nyckeldoku-
ment.

¥1∂ Se Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/
merger_control_comments.html).

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/merger_control_comments.html
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229. Dessutom anges i riktlinjerna att kommissi-
onen, för undersökningens och öppenhetens
skull, skall låta parterna ta del av icke-konfidenti-
ella versioner av nyckeldokument i kommissio-
nens akt innan några invändningar förs fram.
Sådana dokument innehåller centrala synpunkter
från tredje part som erhållits under etapp I och
senare, bl.a. marknadsundersökningar, som mot-
säger de anmälande parternas egna påståenden.

3. Kommissionens beslut

3.1 Beslut som fattats i enlighet 
med artikel 6.1 b och 6.2 i 
koncentrationsförordningen

Tetra Laval/Sidel II (1)

230. Den 13 januari beslutade kommissionen att
inte motsätta sig att Tetra Laval BV, som hör till
den i Schweiz baserade Tetra Laval Group, äga-
ren till förpackningsföretaget Tetra Pak, förvär-
var det franska förpackningsföretaget Sidel SA,
förutsatt att vissa åtaganden och andra villkor
uppfylls.

231. Sedan förstainstansrätten den 25 oktober 2002
upphävt kommissionens beslut av den 30 okto-
ber 2001 om att förbjuda transaktionen, började
kommissionen på nytt granska den planerade
transaktionen. Transaktionen berörde marknaden
för förpackning av flytande livsmedel. Kommis-
sionens granskning inriktade sig på de olika
punkter som aktualiserats genom förstainstans-
rättens dom och som krävde ytterligare undersök-
ningar. Med utgångspunkt i förstainstansrättens
dom granskade kommissionen effekterna av
transaktionen på de bredare marknaderna för
sträckformblåsningsmaskiner i stället för på de
snävare marknaderna för sträckformblåsnings-
maskiner utgående från slutanvändning.

232. Kommissionen fick dock uppgifter om en
ny sträckformblåsningsmaskinteknik under
beteckningen ”Tetra Fast”, som Tetra haft under
utveckling och som kommissionen inte känt till
under det tidigare förfarandet. Trots att Tetra
Fast-tekniken fortfarande var under utveckling
prövades den redan på fältet och gav därför
anledning till allvarliga farhågor för att en domi-
nerande ställning skulle skapas på de bredare

marknaderna för sträckformblåsningsmaskiner.
Detta beror på att denna teknik, i förening med
Sidels klara tekniska och andra fördelar, tycktes
vara i stånd att få en betydande effekt på det sam-
manslagna företagets framtida ställning på mark-
naderna i fråga. Dessa farhågor undanröjdes dock
genom Tetras åtagande att licensiera sin Tetra
Fast-teknik. 

233. Den 8 januari överklagade kommissionen
förstainstansrättens ogiltigförklarande av dess
beslut om förbud av den 30 oktober 2001 och
påföljande beslut om upplösning av koncentratio-
nen av den 30 januari 2002 (2). Beslutet om god-
kännande i detta ärende, som beaktar förstain-
stansrättens dom, kan påverkas av resultatet av
kommissionens överklagan och en eventuell ny
granskning av kommissionens tidigare beslut av
EG-domstolen, eller förstainstansrätten, om EG-
domstolen skulle hänskjuta målet tillbaka till
denna. 

Pfizer/Pharmacia (3)

234. Den 27 februari godkände kommissionen
på vissa villkor att Pfizer Inc. förvärvade Pharma-
cia Corporation genom en transaktion som skapar
världens största läkemedelsföretag i fråga om
försäljning och FoU-utgifter. Transaktionen leder
till ett antal horisontella överlappningar på mark-
naderna för humanläkemedel (inklusive existe-
rande produkter och produkter under utveckling)
och för djurhälsovård. 

235. Godkännandet följde på en undersökning
av ett antal olika behandlingsområden, både
beträffande humanläkemedel och djurhälsovård,
där transaktionen ledde till allvarliga tvivel om
den var förenlig med den gemensamma markna-
den. Som ett svar på de allvarliga tvivel som kom-
missionen gett uttryck för, erbjöd parterna åta-
ganden för att undanröja de konkurrensproblem
som kommissionen ringat in. 

236. I detta ärende samarbetade kommissionen
nära med federala handelskommissionen i För-
enta staterna för att analysera en rad ämnen,
främst korrigerande åtgärder i fråga om områ-
dena urinal inkontinens och erektil funktions-
rubbning, där parterna åtog sig att själv göra
avyttringar på global nivå.

¥1∂ Beslut av den 13 januari 2003 i ärende COMP/M.2416, Tetra
Laval/Sidel.

¥2∂ Pressmeddelande IP/02/1952.
¥3∂ Beslut av den 27 februari 2003 i ärende COMP/M.2922, Pfizer/

Pharmacia.
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Konica/Minolta (1)

237. Den 11 juli beslutade kommissionen att
godkänna Minoltas planerade förvärv av Konica,
två japanska tillverkare av kameror, fotokopiato-
rer och andra avbildningsprodukter. Båda företa-
gen utvecklar och tillverkar avbildningsproduk-
ter och avbildningsutrustning, inklusive kameror,
fotokopiatorer och ljusmätare. Konicas huvud-
sakliga intresse inom det sistnämnda området
utgörs av ett aktieinnehav i det japanska företaget
Sekonic. 

238. Kommissionens undersökning visade att
Konicas och Minoltas affärsverksamheter till
stora delar kompletterade varandra, även om det
finns överlappningar på marknaderna för flera
produkter, bl.a. fotokopiatorer, kompaktkameror,
digitalkameror och ljusmätare. Kommissionen
hyste farhågor beträffande koncentrations effek-
ter på marknaden för ljusmätare. Konica åtog sig
dock att avyttra sin andel på omkring 40 % av
Sekonic, den japanska tillverkaren av ljusmätare.

239. Kommissionens undersökning genomför-
des i nära samarbete med justitiedepartementet i
Förenta staterna. 

Caemi/CVRD (2)

240. Den 18 juli godkände kommissionen Com-
panhia Vale do Rio Doces (CVRD) planerade för-
värv av ensam kontroll över Caemi, som kontrol-
leras gemensamt med Mitsui, ett japanskt företag
som handlar med järnmalm. CVRD och Caemi är
gruvföretag med säte i Brasilien, som producerar
och säljer järnmalm, kaolin och bauxit. CVRD
hade förvärvat delad kontroll över Caemi genom
en transaktion som kommissionen godkände på
vissa villkor i oktober 2001. Kommissionen drog
slutsatsen att ändringen från delad till ensam kon-
troll inte ledde till några nya konkurrensproblem. 

241. På samma sätt som vid kommissionens
godkännande av den första transaktionen, har
analysen i det nya ärendet inriktats på markna-
derna för produktion och försäljning av järn-
malm, som var de enda marknader som påverka-
des. Kommissionens undersökning visade att
marknadsdynamiken (avtalspraxis, prisöverens-
kommelser och rabattpolicy) inte hade förändrats

väsentligt sedan den ursprungliga transaktionen
godkändes och att CVRD:s konkurrensposition
varit i stort sett stabil under de föregående
18 månaderna. Kommissionen drog slutsatsen att
den anmälda transaktionen inte hade några påtag-
liga effekter på de relevanta marknaderna. Den
förändrade inte det konkurrensläge som uppstått
genom den första transaktionen och inga ytterli-
gare konkurrensproblem identifierades. 

242. Eftersom den korrigerande åtgärd som
ingick i beslutet om godkännande av den första
transaktionen, dvs. avyttringen av Caemis andel i
Québec Cartier Mining Company, ännu inte hade
genomförts, åtog sig CVRD att ta ansvaret för att
detta åtagande uppfylldes. Detta överensstämmer
med kommissionens tidigare praxis i sådana
ärenden.

Procter & Gamble/Wella (3)

243. Den 30 juli godkände kommissionen det
amerikanska företaget Procter & Gambles (P&G)
planerade förvärv av ensam kontroll över det
tyska företaget Wella AG. Till beslutet fogades ett
paket av åtaganden. 

244. Både P&G och Wella verkar på markna-
derna för hårvårdsprodukter, dofter och färgkos-
metika. Kommissionen ansåg att transaktionen i
den form som den anmäldes sannolikt skulle ha
skapat en dominerande ställning på marknaderna
för hela sortimentet av hårvårdsprodukter
(schampo, balsam, kurer, stylingprodukter och
färger) i Irland och på en del hårvårdsmarknader
i Norge och Sverige. 

245. För att återupprätta en reell konkurrens på
marknaderna för hårvårdsprodukter åtog sig
P&G att bevilja en licens med ensamrätt för fem
år, följd av en period utan användning (black-out)
av följande varumärken: P&G:s hårvårdsmärke
”Herbal Essences” för hela sortimentet av hår-
vårdsprodukter i Irland, Norge och Sverige, och
P&G:s färgämnesmärken ”Loving Care”, ”Las-
ting Color”, ”Glints”, ”Borne Blonde” och
”Highlights”. Åtagandet gällde även Wellas sty-
lingmärken ”Silvikrin” i Irland och ”Catzy” i
Norge. Paketet med korrigerande åtgärder, som
bestod av licensieringen av dessa varumärken
tillsammans med vissa andra tillgångar som
erbjöds av parterna, undanröjde farhågorna

¥1∂ Beslut av den 11 juli 2003 i ärende COMP/M.3091, Konica/
Minolta.

¥2∂ Beslut av den 18 juli 2003 i ärende COMP/M.3161, CVRD/
CAEMI.

¥3∂ Beslut av den 30 juli 2003 i ärende COMP/M.3149, Procter &
Gamble/Wella.
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beträffande transaktionens negativa effekter på
konkurrensen på hårvårdsmarknaderna i Irland,
Norge och Sverige. 

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer (1)

246. Den 29 juli beslutade kommissionen att
godkänna att förvaltningsbolagen Candover och
Cinven förvärvade gemensam kontroll över det i
Tyskland baserade akademiska fackbokförlaget
BertelsmannSpringer. Genom transaktionen ska-
pades band mellan BertelsmannSpringer och det
nederländska bokförlaget Kluwer Academic
Publishers, som Candover och Cinven förvärvat
2002. Den skapade likaså band mellan Bertels-
mannSpringers affärsverksamhet och affärsverk-
samheten i det franska fackbokförlaget MediMe-
dia som delvis kontrolleras av Cinven. 

247. Både BertelsmannSpringer och Kluwer
Academic Publishers var verksamma på den glo-
bala marknaden för akademisk förlagsverksam-
het med särskild tonvikt på vetenskapliga, tek-
niska och medicinska tidskrifter, som nästan
uteslutande publiceras på engelska. Kommissio-
nens undersökning visade att Bertelsmann-
Springer och Kluwer Academic Publishers som
resultat av koncentrationen skulle bli näst störst
på marknaden, dock med ett stort avstånd till
marknadsledaren Elsevier Science. Kommissio-
nen fann inga belägg för att koncentrationen
skulle skapa en kollektiv dominerande ställning. 

248. BertelsmannSpringer och MediMedia var
båda verksamma på de franska och tyska markna-
derna för förlagsverksamhet på det medicinska
området. Kommissionens undersökning visade
att transaktionen skulle ha skapat en domine-
rande ställning på den franska marknaden. För att
undanröja kommissionens farhågor erbjöd sig
Candover och Cinven att avyttra Bertelsmann-
Springers verksamhet i Frankrike på marknaden
för medicinsk facklitteratur som går under namnet
Groupe Impact Médicine. Kommissionen drog
slutsatsen att detta åtagande skulle undanröja far-
hågorna beträffande konkurrensen.

Teijin/Zeon (2)

249. Den 13 augusti godkände kommissionen
bildandet av ett gemensamt företag för företagen

Zeons och Teijins verksamheter på området för
DCPD RIM (dicyclopentadiene reaction injec-
tion moulding). 

250. Zeon är ett japanskt företag som sysslar
med konstruktion, tillverkning och distribution
av syntetgummi, syntetlatex, kemikalier, medi-
cinsk utrustning och miljö-, byggnads- och
anläggningsmaterial. Zeon har även verksamhet
inom affärsområdet DCPD RIM, genom dotter-
företag inom tillverkning av formar och bered-
ningar av DCPD RIM. Teijin, som också är
japanskt, är moderbolag till en grupp företag som
utvecklar och marknadsför fibrer. Teijin verkar i
DCPD RIM-sektorn genom sitt helägda dotterfö-
retag, Teijin Metton. 

251. Zeon och Teijin var de enda leverantörerna
av DCPD RIM-beredningar i Europa. Fören-
ingen av deras verksamheter på detta område
ledde därför till allvarliga farhågor beträffande
konkurrensen. För att undanröja dessa farhågor
åtog sig parterna att avyttra Teijins kontrolle-
rande andel i Metton America Incorporated,
som också verkar på DCPD RIM-området, till
ett oberoende och ekonomiskt livskraftigt före-
tag. Eftersom denna avyttring skulle eliminera
hela den ökning av marknadsandelarna som
transaktionen medför, beslutade kommissionen
att godkänna transaktionen förutsatt att detta
åtagande uppfylls. 

252. Den japanska konkurrensmyndigheten
hade redan tidigare godkänt transaktionen. 

Alcan/Pechiney II (3)

253. Den 29 september godkände kommissio-
nen det kanadensiska aluminiumföretaget
Alcans planerade förvärv av den franska alumi-
niumtillverkaren Pechiney. De båda företagen
sysslar med brytning av bauxit, raffinering av
aluminiumoxid och elproduktion samt med
smältning, produktion och återvinning av alumi-
nium. Båda företagen har avdelningar för forsk-
ning och utveckling och producerar även till-
verkningsvaror, främst förpackningar, bl.a.
aerosolburkar, kassetter och flexibla förpack-
ningar. 

254. Transaktionen skulle skapa världens största
aluminiumföretag med avseende på den globala
försäljningen, något större än Alcoa. I kommissi-

¥1∂ Beslut av den 29 juli 2003 i ärende COMP/M.3197, Candover/
Cinven/Bertelsmann.

¥2∂ Beslut av den 12 augusti 2003 i ärende COMP/M.3235, Teijin/
Zeon.

¥3∂ Beslut av den 29 september 2003 i ärende COMP/M.3225,
Alcan/Pechiney (II).
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onens marknadsundersökning identifierades kon-
kurrensproblem på den övergripande marknaden
för platta aluminiumprodukter (FRP), särskilt
material för dryckes- och livsmedelsburkar och
material för burköverstycken. Undersökningen
identifierade även problem på marknaderna för
aerosolburkar och aluminiumkassetter som krä-
ver starka förpackningar. Slutligen gav undersök-
ningen anledning till allvarliga tvivel beträffande
tre teknikmarknader (teknik för raffinering av
aluminiumoxid, cellsmältningsteknik och Pre-
bake-ugnsteknik), där transaktionen skulle för-
ena de två ledande aktiva licensgivarna i alumini-
umproduktionskedjan. 

255. För att undanröja kommissionens konkur-
rensfarhågor lade Alcan fram ett omfattande
paket av åtaganden. För det första erbjöd sig
Alcan att avyttra antingen sin andel på 50 % av
AluNorf och dess valsverk i Göttingen och Nach-
terstedt eller Pechineys anläggning Neuf-Bri-
sach, folieringsanläggning i Rugles och, om
köparen så önskar, valsverket i Annecy. I båda
dess avyttringserbjudanden ingår toppmoderna
produktionsanläggningar. Alcans gjuterihall i
Latchford kunde, om köparen så önskar, också
läggas till antingen AluNorf- eller Neuf-Brisach-
paketet. Dessutom skulle Alcan överlåta forsk-
nings- och utvecklingsresurser till köparen. Detta
paket skulle göra det möjligt för en potentiell
köpare att fungera som en fullt konkurrenskraftig
aktör i FRP-branschen. Alcan erbjöd sig även att
eliminera överlappningen mellan de två företa-
gens verksamheter på områdena för aerosolbur-
kar och aluminiumkassetter. Vidare förband sig
Alcan att fortsätta att erbjuda licenser för ovan-
nämnda tekniker på villkor motsvarande dem
som tillämpades före transaktionen och att helt
avyttra företagets teknik för anodhärdningsugnar. 

256. Dessa villkor garanterar att det på markna-
derna kommer att finnas tillräckligt många, starka
och kompetenta leverantörer till gagn för de indu-
striella användarna och i sista hand konsumen-
terna. Dessutom måste en potentiell köpare för
kommissionen påvisa sin förmåga att upprätt-
hålla och utveckla dessa tillgångar som en aktiv
kraft i aluminiumindustrin (1). 

3.2 Beslut som fattats i enlighet med 
artikel 8 i koncentrationsförordningen

3.2.1 Artikel 8-beslut utan villkor

Celanese/Degussa (2)

257. Den 11 juni godkände kommissionen utan
villkor det tyska kemiföretagen Celaneses och
Degussas plan att bilda ett gemensamt företag.
Parterna skulle överföra största delen av sina
affärsverksamheter inom oxokemikalier till det
gemensamma företaget.

258. Kommissionen inledde en fördjupad under-
sökning, eftersom koncentrationen skulle ha lett
till stora marknadsandelar på flera marknader.
Undersökningen visade dock att bildandet av det
gemensamma företaget inte skulle skapa eller
stärka någon dominerande ställning. Kommissio-
nen fann att marknadsandelarna på dessa markna-
der inte var någon tillförlitlig indikator på
marknadsinflytande och att förekomsten av kon-
kurrenter med betydande överskottskapacitet
skulle utöva ett tillräckligt konkurrenstryck på det
gemensamma företaget. Ytterligare konkurrens-
tryck kom från producenter utanför EES.

SEB/Moulinex II (3)

259. Den 11 november konstaterade kommissio-
nen att SEB:s köp av Moulinex – två tillverkare
av små elektriska hushållsapparater – inte ledde
till några problem för konkurrensen i Spanien,
Irland, Italien, Finland och Förenade kungariket. 

260. Ärendet granskades i ljuset av förstain-
stansrättens dom i april, som bekräftade kommis-
sionens beslut från 2002 om att hänskjuta de fran-
ska aspekterna till Frankrike och beslutet om att
ålägga villkor i ett antal europeiska länder, men
upphävde det villkorslösa godkännandet i de fem
övriga medlemsstaterna. 

261. Kommissionen gjorde en ny och ingående
undersökning av de fem berörda länderna för att
bedöma effekterna av koncentrationen på kon-
kurrensen. I undersökningen granskades alla
konkurrenters ställning på alla marknader med
avseende på omsättning, produktsortiment och
varumärkesstyrka. Denna fördjupade analys

¥1∂ Redan 1999 anmälde Alcan och Pechiney ett icke-fientligt sam-
gående för formellt godkännande. Affären föranledde många far-
hågor beträffande konkurrensen och blev föremål för en
noggrann undersökning. Planen övergavs i mars 2000 då företa-
gen inte kunde enas om de åtaganden som skulle göras till kom-
missionen.

¥2∂ Beslut av den 11 juni 2003 i ärende COMP/M.3056, Celanese/
Degussa.

¥3∂ Beslut av den 11 november 2003 i ärende COMP/M.2621, SEB/
Moulinex II.
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bekräftade att konsumenterna i Spanien, Irland,
Italien, Finland och Förenade kungariket skulle
gynnas av tillräckligt stor konkurrens även efter
sammanslagningen.

262. Detta beslut påverkade inte beslutet från
2002 vad gäller SEB:s uppfyllande av de åtagan-
den företaget gjort med avseende på de nio övriga
länderna. 

3.2.2 Artikel 8-beslut med villkor 
och åtaganden

Siemens/Drägerwerk/JV (1)

263. Den 30 april lämnade kommissionen ett
villkorat godkännande för att de tyska företagen
Siemens AG och Drägerwerk AG förenade sina
affärsverksamheter i fråga om medicinska respi-
ratorer, anestesiapparater och patientmonitorer i
ett gemensamt företag med namnet Dräger Medi-
cal. 

264. Kommissionens undersökning inriktade sig
på det gemensamma företagets effekter på mark-
naderna för anestesiapparater, respiratorer och
anordningar för patientövervakning. Under de
senaste åren har det skett en betydande konsoli-
dering av dessa marknader i och med att de vikti-
gaste aktörerna blivit större genom förvärv av
mindre tillverkare. Kommissionen befarade att
Siemens och Drägerwerk genom sitt gemen-
samma företag skulle få en alltför stor andel av de
berörda marknaderna, vilket skulle vara negativt
för sjukhusen. Transaktionen skulle även elimi-
nera en särskilt nära konkurrent, framför allt på
marknaden för respiratorer.

265. Som svar på de farhågor beträffande kon-
kurrensen som kommissionen uttryckt, erbjöd sig
parterna att sälja Siemens verksamhet inom
respirator- och anestesisektorerna, vilket undan-
röjde den horisontella överlappningen på detta
område, och att förse konkurrenterna med den
information som de behöver för att kunna koppla
ihop sina patientmonitorer och kliniska informa-
tionssystem med det nya företagets utrustning. 

266. Kommissionen samarbetade i detta ärende
nära med den federala handelskommissionen i
Förenta staterna. Siemens/Dräger hade betydligt
mindre marknadsandelar i Nordamerika än i
Europa. Därför hade de amerikanska konkurrens-

myndigheterna inga invändningar mot transak-
tionen.

Newscorp/Telepiù (2)

267. Den 2 april godkände kommissionen sam-
manslagningen av de två företag med satellitba-
serade plattformar för betal-TV som finns i Ita-
lien. Beslutet var kopplat till en rad villkor som
skall gälla t.o.m. 2011. Koncentrationen bestod i
News Corporations förvärv av ensam kontroll över
Telepiù (från Vivendikoncernen) och en därpå föl-
jande sammanslagning av Telepiù med Stream,
den betal-TV-plattform som kontrolleras av News
Corporation.

268. De italienska betal-TV-operatörerna har
dragits med allvarliga ekonomiska svårigheter
alltsedan de inledde sin verksamhet (Telepiù
1991 och Stream 1998). Två tidigare gransk-
ningar av liknande planer på transaktioner utför-
des av den italienska antitrustmyndigheten.

269. Kommissionen drog slutsatsen att koncen-
trationen skulle ha skapat ett permanent kvasimo-
nopol på den italienska betal-TV-marknaden,
hinder för inträde på marknaden för satellitbase-
rad betal-TV och en monopolställning i Italien
med avseende på förvärv av en del typer av att-
raktiva program (särskilt ensamrätt till vissa fot-
bollsmatcher, som hålls årligen och där nationella
lag deltar, och succéfilmer). Detta skulle ha ute-
stängt tredje part från att få tillgång till attraktiva
program, den drivande faktorn bakom betal-TV-
abonnemang och nyckeln till en framgångsrik
betal-TV-verksamhet. Undersökningen visade
även att två företag med största sannolikhet inte
skulle kunna överleva på betal-TV-marknaden i
Italien. 

270. Kommissionen tog vederbörlig hänsyn till
de båda företagens kroniska ekonomiska svårig-
heter, den italienska marknadens särdrag och det
sändningsavbrott som den eventuella nedlägg-
ningen av Stream skulle vålla de italienska betal-
TV-abonnenterna. Sammantaget ansåg kommis-
sionen att ett godkännande av koncentrationen på
lämpliga villkor skulle vara fördelaktigare för
konsumenterna än ett förbudsbeslut, varefter
ägarna högst sannolikt skulle lägga ned Stream.

271. De åtaganden som kommissionen godtog
syftade till att på lång sikt (till 2011) garantera

¥1∂ Ärende COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk/JV.
¥2∂ Beslut av den 2 april 2003 i ärende COMP/M.2876, Newscorp/

Telepiù.
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tredje part tillgång till attraktiva program, till den
tekniska plattformen och till systemet för villko-
rad tillgång samt att den kombinerade plattfor-
men inte skulle engagera sig i alternativa överfö-
ringsmedia. Samtidigt inrättades ett effektivt
genomförandesystem, där den italienska tillsyns-
myndigheten getts en nyckelroll.

DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV (1)

272. Den 30 april godkände kommissionen att
DaimlerChrysler AG och Deutsche Telekom AG
förvärvade gemensam kontroll över det nybil-
dade gemensamma företaget Toll Collect. Toll
Collect skall inrätta och driva ett system för inkas-
sering av vägavgifter för tunga lastbilar i Tysk-
land, som även kan användas som plattform för
telematiktjänster. 

273. Kommissionen konstaterade att bildandet
av det gemensamma företaget skulle skapa en
dominerande ställning för DaimlerChrysler på
den framväxande marknaden för telematiksys-
tem för transporter och logistik i Tyskland. En
snabb tillväxt förväntas på denna marknad. 

274. Genom den gemensamma kontrollen av
Toll Collect skulle DaimlerChrysler, den största
tyska tillverkaren av lastbilar och en av de främ-
sta aktörerna på marknaden för telematiksystem
för transporter och logistik, kontrollera obero-
ende företags möjligheter att sälja tjänster till Toll
Collects fordonsmonterade utrustning. Toll Col-
lect skulle fungera som ”portvakt” för tillhanda-
hållande av telematiktjänster för denna plattform
och DaimlerChrysler skulle kunna kontrollera
konkurrensförhållandena på denna marknad.
Samtidigt skulle tillkomsten av en dominerande
standard för den fordonsmonterade utrustningen
leda till att leverantörer av telematiksystem som
redan finns på marknaden skulle försvinna. 

275. För att bemöta kommissionens konkurrens-
farhågor åtog sig parterna att bilda ett oberoende
företag, Telematics Gateway, och att utveckla ett
GPS-gränssnitt för Toll Collects fordonsmonte-
rade utrustning så att den kan anslutas till kring-
utrustning från tredje part och en modul för inkas-
sering av vägavgifter som kan integreras i
telematikutrustning från tredje part.

276. Kommissionen fann att åtagandepaketet,
samtidigt som det undanröjde konkurrensfarhå-

gorna och skapade rättvisa konkurrensförhållan-
den för alla aktörer, skulle lägga en grund till
utvecklingen av den framväxande marknaden för
telematiksystem och, framför allt, stå i överens-
stämmelse med konsumenternas intressen. 

Verbund/EnergieAllianz (2)

277. Den 11 juni godkände kommissionen, med
vissa villkor och åtaganden, en sammanslagning
av det österrikiska kraftföretaget Österreichische
Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbund) med fem
regionala österrikiska elleverantörer i koncernen
EnergieAllianz. 

278. Kommissionen kom fram till att affären
skulle skapa eller förstärka dominerande ställ-
ningar för EnergieAllianz och Verbund på mark-
naderna för elleveranser till stora kunder, små
distributörer och små kunder i Österrike. 

279. Parternas förenade andelar av dessa mark-
nader var stora: beroende på konsumentgrupp,
varierade de från 50 % till 75 %. Situationen
skulle ha förvärrats ytterligare genom elimine-
ringen av Verbund, den viktigaste existerande och
potentiella konkurrenten till EnergieAllianz, par-
ternas ledande ställning inom kraftproduktion
och förekomsten av band till konkurrerande före-
tag. 

280. Parterna gjorde åtaganden som skingrade
kommissionens farhågor. Ett av dessa åtaganden,
försäljningen av Verbunds kontrollerande andel i
APC, dess återförsäljare för större kunder, måste
vara uppfyllt innan sammanslagningen genom-
fördes. 

281. Mot bakgrund av de existerande förhållan-
dena i Österrike med avseende på graden av
marknadsavreglering och den tillräckliga länkka-
paciteten till och från Tyskland, har kommissio-
nen beaktat den omständigheten att man på med-
ellång sikt kan räkna med att det planerade
ikraftträdandet av det nya direktivet om gemen-
samma regler för den inre marknaden för elektri-
citet och förordningen om gränsöverskridande
energihandel kommer att minska hindren för
inträde på marknaden. Kommissionen har även
beaktat att den österrikiske ekonomi- och arbets-
kraftsministern uppgett att han var beredd att
omedelbart genomföra bestämmelserna om rätts-
lig åtskillnad i direktiven om energimarknaderna. 

¥1∂ Beslut av den 30 april 2003 i ärende COMP/M.2903, Daim-
lerChrysler/Deutsche Telekom/JV.

¥2∂ Beslut av den 11 juni 2003 i ärende COMP/M.2947, Verbund/
EnergieAllianz.
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282. Kommissionen arbetade i nära och fruktbar
kontakt med den österrikiska nationella konkur-
rensmyndigheten och det österrikiska energitill-
synsorganet, E-Control. Detta tillsynsorgan kom-
mer att övervaka genomförandet av vissa delar av
åtagandepaketet. Beslutet har överklagats till för-
stainstansrätten av Wirtschaftskammer Kärnten
och Best connect Ampere Strompool (1).

DSM/Roche (2)

283. Den 23 juli godkände kommissionen det
nederländska företaget DSM:s planerade förvärv
av det schweiziska företaget Roches (RV&FC)
avdelning för vitaminer och finkemikalier. DSM
och RV&FC är verksamma inom en mängd olika
produktområden. De enda överlappningarna
finns dock på området för foderenzymer, särskilt
enzymer för nedbrytning av icke-stärkelsebase-
rade polysackarider (NSP-nedbrytande enzymer)
och fytas. NSP-nedbrytande enzymer hjälper
djuren att uppta näringsämnen i fodret. Fytas är
ett enzym som används för att öka mängden ned-
brytbar fosfor i djurfoder och begränsa förore-
ningarna genom att minska mängden fosfater i
animalisk gödsel. DSM och RV&FC hör till två
olika vertikala allianser: DSM är allierat med
BASF och RV&FC med Novozymes, en dansk
tillverkare av industriella enzymer.

284. Kommissionen har upptäckt problem för
konkurrensen på marknaden för fytas. DSM:s
förvärv av RV&FC skulle ha skapat ett struktu-
rellt band mellan de två allianserna och lett till
kvasimonopol på marknaden för fytas både på
produktions- och distributionsnivån. 

285. DSM gjorde ett antal åtaganden som syf-
tade till att upplösa alliansen med BASF för pro-
duktion och distribution av foderenzymer och att
överföra verksamheterna inom produktionen av
foderenzymer till en köpare som skall godkännas
av kommissionen. Kommissionen konstaterade
att de korrigerande åtgärderna undanröjde kon-
kurrensproblemen och återupprättade en reell
konkurrens. 

286. Kommissionen samarbetade nära med den
federala handelskommissionen i Förenta sta-
terna, som också granskade transaktionen. 

GE/Instrumentarium (3)

287. Den 2 september lämnade kommissionen
ett villkorat godkännande av GE Medical Sys-
tems förvärv av det finländska företaget Instru-
mentarium. General Electric (GE) har global
verksamhet på många affärsområden och mark-
nadsför genom GE Medical Systems ett brett sor-
timent av medicinsk utrustning, bl.a. utrustning
för diagnostisk avbildning (t.ex. röntgenappara-
ter), elektromedicinska system (t.ex. patientmo-
nitorer) och IT-lösningar för sjukhus. Instrumen-
tarium är verksamt på områdena för anestesi,
intensivvård och medicinsk avbildningsteknik
genom varumärkena Datex-Ohmeda, Ziehm och
Spacelabs, en tillverkare av patientmonitorer som
Instrumentarium förvärvade i fjol, baserad i För-
enta staterna.

288. Kommissionen befarade att GE och Instru-
mentarium skulle få en alltför stor andel av mark-
naden för patientmonitorer, vilket skulle ha varit
skadligt för sjukhusen. 

289. Under de senaste åren har det skett en bety-
dande konsolidering av de berörda marknaderna i
och med att de viktigaste aktörerna blivit större
genom förvärv av mindre tillverkare. Genom att
sammanföra två av de fyra ledande aktörerna på
marknaden för patientmonitorer i Europa har
sammanslagningen ytterligare accentuerat denna
tendens. Transaktionen undanröjde en särskilt
stark konkurrent från marknaden och stärkte där-
för betydligt GE/Instrumentariums inflytande på
marknaden för perioperativa patientmonitorer gen-
temot sina kunder, dvs. sjukhusen.

290. Undersökningen ledde även till farhågor för
att GE i framtiden skulle kunna favorisera sina
egna patientmonitorer för intensivvården och det
perioperativa området och sitt kliniska informa-
tionssystem genom att undanhålla de uppgifter
om gränssnittet som behövs för att konkurrenter-
nas egna system skall kunna kopplas samman
med de anestesiapparater och annan relevant
utrustning som det sammanslagna företaget säl-
jer. Detta skulle inte ligga i sjukhusens intresse,
eftersom det skulle minska deras frihet att välja
leverantör och kunna leda till högre priser. 

291. GE åtog sig att sälja Instrumentariums Spa-
celabs och att sluta en rad leveransavtal med
köparen för att garantera att dennes anestesiut-

¥1∂ Mål T-350/03.
¥2∂ Beslut av den 23 juli 2003 i ärende COMP/M.2972, DSM/Roche.

¥3∂ Beslut av den 2 september 2003 i ärende COMP/M.3083, GE/
Instrumentarium.
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rustning, patientmonitorer och kliniska informa-
tionssystem kan samverka med anordningar från
tredje part. 

292. Kommissionen hade ett nära samarbete
med Förenta staternas justitieministerium i
granskningen av ärendet GE/Instrumentarium. 

3.3 Beslut fattade i enlighet med artikel 9 
i koncentrationsförordningen

Electrabel/intercommunales (1)

293. År 2003 anmälde Electrabel en serie trans-
aktioner med gemenskapsdimension med avsikt
att förvärva de regionala kooperativa allmännyt-
tiga företagens (intercommunales) leveransverk-
samheter på el- och gasområdena. 

294. För att avreglera de belgiska el- och gas-
marknaderna måste intercommunales skilja sin
el- och gasförsörjningsfunktion till berättigade
kunder från sin distributionsfunktion. Electrabel
Customer Solutions (ECS), en filial till Suez
energiavdelning Tractebel, erbjöd sig att förvärva
leveranskontrakten med berättigade kunder som
inte valt någon leverantör för att på så sätt bli den
leverantör som garanterar elförsörjningen för
dessa kunder. I gengäld skulle intercommunales
förvärva en andel av ECS. I Flandern gällde den
planerade transaktionen både gas och el, medan
avtalen för den vallonska delen av Belgien
begränsades till el. Eftersom alla avtal med de
olika intercommunales anmäldes som särskilda
transaktioner omfattades en del av dem direkt av
de belgiska konkurrensmyndigheternas behörig-
het, som drog slutsatsen att de skulle stärka Elec-
trabels dominerande ställning på marknaden.

295. För att garantera samstämmighet med tidi-
gare beslut begärde de belgiska konkurrensmyn-
digheterna att få överta de ärenden som anmälts till
kommissionen. I alla ärenden med gemenskapsdi-
mension drog kommissionen slutsatsen att trans-
aktionerna skulle kunna stärka Electrabels redan
dominerande ställning på marknaderna för elför-
sörjning till berättigade kunder. Dessa marknader
är nationella. Kommissionen konstaterade även att
transaktionerna skulle öka de redan stora hinder

för inträde på de belgiska el- och gasmarknaderna
som Electrabels konkurrenter möter. Dessutom
skulle de beröva konkurrerande företag möjlighe-
ten att bli leverantörer som garanterar försörj-
ningen, en position som i sig väsentligt ökar en
leverantörs trovärdighet på marknaden. Kommis-
sionen beslutade därför att hänskjuta dessa ären-
den till behöriga belgiska myndigheter. Den 4 juli
gav den belgiska konkurrensmyndigheten tillstånd
till transaktionerna (inklusive de som kommissio-
nen hänskjutit till den) under förutsättning att vissa
åtaganden gjordes.

Arla/Express Dairies (2)

296. Den 10 juni beslutade kommissionen att
hänskjuta en del av den planerade sammanslag-
ningen av det i Danmark baserade mejeriprodukts-
företaget Arla Foods och brittiska Express
Dairies till Förenade kungarikets konkurrens-
myndighet för att få en bedömning av effekterna
på konkurrensen på marknaderna för förädlad
färsk mjölk och färsk grädde i Förenade kungari-
ket. Samma dag godkände kommissionen trans-
aktionen beträffande de övriga produktmarkna-
derna och de geografiska marknaderna. 

297. Förenade kungariket begärde att kommissi-
onen skulle hänskjuta vissa delar av ärendet till
den brittiska konkurrensmyndigheten, nämligen
marknaderna för uppköp av råmjölk, försälj-
ningen av färsk förädlad mjölk och försäljningen
av färsk koncentrerad grädde (förpackad grädde)
i Förenade kungariket. Myndigheterna i Fören-
ade kungariket begärde även att få överta gransk-
ningen av marknaden för mjölk på flaska (som
främst levereras till mjölkutkörare) i vissa områ-
den i England, där konkurrensen enligt deras
uppfattning kunde påverkas av transaktionen.

298. Kommissionen ansåg att transaktionen
skulle kunna leda till problem för konkurrensen
på marknaderna för leverans av färsk mjölk,
färsk förpackad grädde och mjölk på flaska,
som konkurrensmyndigheterna i Förenade
kungariket skulle vara bättre skickade att gran-
ska. Kommissionen identifierade dock inga
konkurrensproblem i form av individuell eller
kollektiv dominans på marknaden för uppköp
av råmjölk. Därför avslog kommissionen denna
del av begäran och godkände den planerade
transaktionen för denna marknad och de mark-

¥1∂ Beslut av den 13 februari 2003 i ärendena COMP/M.3075, ECS/
Intercommuncale Iveka, COMP/M.3076, ECS/Intercommunale
IGAO, COMP/M.3077, ECS/Intercommunale Intergem, COMP/
M.3078, ECS/Intercommuncale Gaselwest, COMP/M.3079,
ECS/Intercommunale Imewo, och COMP/M.3080, ECS/Inter-
communale Iverlek. ¥2∂ Ärende COMP/M.3130, Arla/Express Dairies.
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nader för vilka Förenade kungariket inte begärt
att få överta ärendena. 

Lagardère/Natexis/VUP (1)

299. Den 14 maj begärde de franska myndighe-
terna att det franska konglomeratet Lagardères
planerade förvärv av Vivendi Universal Publish-
ing (VUP) skulle hänskjutas till dem. Transak-
tionen gäller de två största bokförlagen i Frank-
rike.

300. De franska myndigheterna ansåg att trans-
aktionen hotade att skapa dominerande ställ-
ningar på ett antal marknader i Frankrike som
utgör delar av ”bokkedjan” (marknaderna för för-
värv av författarrättigheter, förlagsverksamhet
och distribution). De begärde därför att koncen-
trationsärendet delvis skulle hänskjutas så att de
skulle kunna analysera effekterna av transaktionen
på dessa olika marknader i Frankrike.

301. Kommissionen konstaterade att de flesta
marknaderna hade en övernationell geografisk
dimension, som täcker hela det franskspråkiga
området i Europa, och därför inte kunde hänskju-
tas till Frankrike.

302. Vad gäller marknaderna för försäljning av
skolböcker och andra läroböcker, fann kommissi-
onen att skolböckerna bildar en separat nationell
marknad, som de franska myndigheterna hävdat
(framför allt på grund av förekomsten av natio-
nella utbildningsprogram). Kommissionen lyck-
ades dock inte fastställa den geografiska dimensi-
onen för den andra av de två marknaderna. Mot
bakgrund av den stora överlappningen mellan
dessa två marknader och alla de andra delarna av
parternas verksamhet i bokkedjan, ansåg kom-
missionen att en enda myndighet borde granska
effekterna av transaktionen på alla relevanta
marknader. I sitt beslut beaktade kommissionen
Lagardèrekoncernens önskan att ställas inför
endast en konkurrensmyndighet, särskilt som
endast marknaden för försäljning av skolböcker
hänsköts till de franska myndigheterna. Slutligen
upplyste de belgiska myndigheterna kommissio-
nen om att de föredrog att ärendet behandlades på
EU-nivå. Den 23 juli antog kommissionen därför
ett beslut om att förkasta de franska myndigheter-
nas begäran om att ärendet delvis skulle hänskju-
tas till Frankrike.

BAT/Tabacchi Italiani (2)

303. Den 23 oktober beslutade kommissionen
att till de italienska konkurrensmyndigheterna
hänskjuta granskningen av British American
Tobaccos (BAT) planerade förvärv av det italien-
ska tobaksföretaget Ente Tabacchi Italiani (ETI). 

304. BAT är ett internationellt tobaksföretag
som producerar, marknadsför och säljer cigaret-
ter och andra tobaksprodukter över hela världen.
ETI är ett offentligägt aktiebolag som producerar,
marknadsför och säljer tobaksprodukter i Italien.
ETI:s helägda dotterföretag, Etìnera SpA (Etì-
nera), distribuerar dessa produkter i Italien. 

305. Denna transaktion var det sista steget i den
italienska regeringens privatisering av ETI. Som
tilltänkt köpare av ETI valdes BAT, tillsammans
med sina två affärspartners, Axiter SpA och FB
Group Srl.

306. ETI är det näst största tobaksföretaget i Ita-
lien efter Philip Morris. Efter koncentrationen
skulle BAT vara ledande i lågprissegmentet av
marknaden. 

307. Den italienska konkurrensmyndigheten
begärde av kommissionen att få överta gransk-
ningen av ärendet. Kommissionen fann begäran
vara välgrundad eftersom den låg i linje med
kommissionens egna preliminära resultat att den
ökade koncentrationsnivån i branschen och elimi-
neringen av en kraftfull aktör på marknaden skulle
ha kunnat skapa eller stärka en dominerande ställ-
ning på tobaksmarknaderna i Italien. 

4. EG-domstolens domar 2003

Philips och Babyliss mot kommissionen (3)

308. Den 3 april fattade förstainstansrätten beslut
om två parallella ansökningar från Babyliss res-
pektive från Philips om ett ogiltigförklarande av
kommissionens beslut av den 8 januari 2002.
Kommissionen hade lämnat ett villkorat godkän-
nande, enligt artikel 6.2, av det förvärv, som den
franska tillverkaren av elektriska hushållsappara-
ter SEB, planerade göra av sin direkta konkurrent
Moulinex, och delvis hänskjutit ärendet till med-
lemsstaterna, enligt artikel 9.2 a i koncentrations-

¥1∂ Ärende COMP/M.2978, Lagardère/Natexis/VUP.

¥2∂ Beslut av den 23 oktober 2003 i ärende COMP/M.3248, BAT/
Tabacchi Italiani.

¥3∂ Ärende T-114/02 Babyliss mot kommissionen, ärende T-119/02,
Royal Philips Electronics NV mot kommissionen. 
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förordningen. Förstainstansrätten fastställde till
stora delar kommissionens båda beslut och ogiltig-
förklarade beslutet om godkännande gällande fem
medlemsstater (Spanien, Irland, Italien, Finland
och Förenade kungariket). 

309. Philips hade begärt att både beslutet om
villkorligt godkännande och det om att hänskjuta
ärendet skulle ogiltigförklaras, medan Babyliss
endast krävde ogiltigförklarande av det villkor-
liga godkännandebeslutet. Förstainstansrätten
avslog Philips talan och godkände Babyliss talan
till den del den gällde Spanien, Irland, Italien,
Finland och Förenade kungariket.

Godkännande av ändringar av åtaganden efter 
treveckorstidsfristen

310. Förstainstansrätten avslog den sökandes talan
om att kommissionen inte hade rätt att godkänna
ändringar av det ursprungliga paket med åtaganden
som parterna gjort då fristen på tre veckor för åta-
ganden löpt ut. Förstainstansrätten slog fast att de
aktuella ändringarna endast gällde förbättringar av
de åtaganden som ursprungligen föreslagits. Om
kommissionen anser sig ha tillräcklig tid för att
granska sena ändringar och göra de undersökningar
som krävs, måste den kunna godkänna koncentra-
tionen även om dessa ändringar tillkommit efter det
att tidsfristen löpt ut. Förstainstansrätten anmärkte
dock att kommissionen skall respektera villkoren i
kommissionens tillkännagivande om korrigerande
åtgärder som är godtagbara enligt koncentrations-
förordningen genom att se till att eventuella änd-
ringar av de olika åtagandeutkasten begränsar sig
till små modifikationer. 

Åtaganden som är tillräckliga för de geografiska 
marknader för vilka de föreslagits

311. De sökande ifrågasatte åtagandet om att på
begränsad tid licensiera ut Moulinex varumärke,
med motiveringen att detta var lämpat att undanröja
de påvisade konkurrensproblemen. Förstainstans-
rätten konstaterade att man inte på förhand kan ute-
sluta att en korrigerande åtgärd, som en licensiering
av ett varumärke, kan vara tillräcklig för att lösa de
konkurrensproblem som en koncentration skapar.
Med tanke på varumärkenas betydelse på de aktu-
ella marknaderna bekräftade förstainstansrätten
kommissionens argument för att åtagandet var
lämpligt och rimligt. Likaså ansåg förstainstansrät-
ten att den femåriga licensen följd av ytterligare tre
år av icke-användning (black out) före återinföran-
det av Moulinex varumärke var tillräckliga åtgär-

der. Förstainstansrätten ansåg även att kommissio-
nen hade gjort rätt då den utvidgade licensen för
Moulinex varumärke till alla kategorier av små
elektriska apparater fastän allvarliga tvivel endast
hade framförts i fråga om en produktkategori. För-
stainstansrätten bekräftade härigenom giltigheten i
kommissionens analys av koncentrationens port-
följeffekter på de relevanta marknaderna där varu-
märket är det viktigaste konkurrensmedlet och dess
renommé gynnar alla produkter.

De allvarliga tvivlen kunde inte undanröjas 
beträffande de geografiska marknader för vilka 
inga åtaganden föreslagits

312. Babyliss invände mot att kommissionen
inte krävde åtaganden för vissa marknader (Spa-
nien, Irland, Italien, Finland och Förenade kunga-
riket) där koncentrationen ledde till allvarliga
konkurrensproblem. 

313. Förstainstansrätten påminde om att kommis-
sionens beslut grundade sig på en analys i fyra steg.
För det första undersökte kommissionen om det
nya företaget skulle få en marknadsandel över
40 % på var och en av produktmarknaderna. För
det andra ansåg kommissionen att allvarliga tvivel
kunde uteslutas när det inte finns några betydande
överlappningar, eller, för det tredje, där betydande
konkurrens föreligger. För det fjärde ansåg kom-
missionen att allvarliga tvivel kunde uteslutas när
den aktuella produktmarknaden var av liten bety-
delse i förhållande till det sammanslagna företagets
totala försäljning av små elektriska hushållsappara-
ter, eftersom återförsäljarna i så fall skulle ha ett
utjämnande inflytande (en omvänd portföljeffekt). 

314. Beträffande det första steget hade förstain-
stansrätten inga invändningar mot kommissionens
slutsats att en förenad marknadsandel på 40 % kan
tyda på allvarliga problem på de enskilda berörda
marknaderna, beroende på hur undersökningen av
andra faktorer utfaller. Beträffande det andra steget
bekräftade förstainstansrätten att allvarliga tvivel
kunde uteslutas om överlappningarna faktiskt var
av mindre betydelse. Förstainstansrätten under-
strök dock att man vid bedömningen av eventuella
portföljeffekter även bör beakta de marknader där
överlappningarna visserligen är av mindre bety-
delse, men där parterna redan före sammanslag-
ningen har stora marknadsandelar. Beträffande det
tredje steget konstaterade förstainstansrätten att på
de marknader som gett upphov till allvarliga tvivel,
kunde förekomsten av konkurrenter endast undan-
röja dessa betänkligheter om konkurrenterna hade
tillräckligt stark ställning på marknaden för att
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kunna bilda en faktisk motvikt till de samgående
parterna.

315. Förstainstansrätten instämde inte i det
fjärde steget av kommissionens analys. Den
delade inte kommissionens slutsats att om de pro-
duktmarknader där parterna hade starka ställ-
ningar var av liten betydelse i förhållande till det
sammanslagna företagets totala försäljning av
små elektriska hushållsapparater, kunde ett even-
tuellt missbruk på någon av de marknader där
företaget hade en dominerande ställning straffas
genom färre köp av SEB-Moulinex produkter på
andra marknader. Förstainstansrätten ansåg att
kommissionen inte hade lyckats visa att återför-
säljarna skulle agera på det sätt som beskrivits
och inte helt enkelt vältra över prishöjningarna på
slutkunderna. Förstainstansrätten påpekade även
att återförsäljarnas bestraffning av eventuellt
missbruk från det nya företagets sida endast indi-
kerar att återförsäljarna kan ha förmåga att hindra
SEB-Moulinex från att missbruka sin ställning.
Syftet med koncentrationsförordningen är emel-
lertid inte att förbjuda missbruk av dominerande
ställning, utan att se till att en sådan ställning inte
skapas eller förstärks. Förstainstansrätten ansåg
därför att kommissionens analys i beslutet inte
medförde att den kunde utesluta allvarliga tvivel
beträffande marknaderna i Spanien, Irland, Ita-
lien, Finland och Förenade kungariket.

Beslut om att hänskjuta ärenden i enlighet 
med artikel 9

316. Förstainstansrätten konstaterade att Philips
talan kunde godtas, eftersom beslutet om hänskju-
tande enligt artikel 9 sannolikt skulle få direkt och
automatisk rättsverkan för Philips, SEB-Moulinex
främsta konkurrent i Frankrike. Beslutet om hän-
skjutande påverkar Philips lagstadgade rättigheter
genom att göra det omöjligt för företaget att med-
verka i kommissionens undersökning, enligt förfa-
randet i artikel 18.4 i koncentrationsförordningen,
i fall undersökningen hade gått in i den andra etap-
pen. Beslutet berövade en sådan tredje part dess
rätt enligt EG-fördraget att bestrida kommissio-
nens beslut i förstainstansrätten.

Delvis hänskjutning av ärendet till de franska 
myndigheterna

317. Philips hävdade att kommissionens beslut
om hänskjutande stred mot principerna i artikel 9
i koncentrationsförordningen och dess tidigare
praxis i detta hänseende. 

318. Förstainstansrätten konstaterade att de två
villkoren i artikel 9.2 a var uppfyllda i detta fall
och framhöll att de villkor som anges i denna arti-
kel är kumulativa, har rättslig karaktär och skall
tolkas utifrån objektiva kriterier. Förekomsten av
stora marknadsandelar, betydande hinder för
inträde på marknaden och distributionskanaler-
nas relativa betydelse var tillräckligt för att fast-
ställa att den franska marknaden var strukturellt
annorlunda än och avgränsade från andra mark-
nader. Förstainstansrätten granskade sedan om
kommissionen gjorde rätt då den delvis hänsköt
ärendet till de franska myndigheterna. Rätten
betonade att artikel 9.3 a i koncentrationsförord-
ningen ger ett stort utrymme för skönsmässig
bedömning av frågan om granskningen av en
koncentration skall hänskjutas. Detta utrymme är
dock inte obegränsat. Kommissionen kan inte
besluta om hänskjutande om, vid tidpunkten för
prövningen av den begäran om hänskjutande som
lämnats av den berörda medlemsstaten, ett antal
klara och samstämmiga indicier visar att detta
inte kan åstadkomma att reell konkurrens upp-
rätthålls eller återupprättas på de berörda mark-
naderna. I detta fall konstaterade förstainstansrät-
ten att kommissionen rimligen kunde anse att de
franska myndigheterna skulle vidta åtgärder som
skulle kunna göra det möjligt att upprätthålla
eller återställa en effektiv konkurrens och att
kommissionen därför hade agerat i enlighet med
bestämmelserna i artikel 9.3.

319. Förstainstansrätten tillbakavisade invänd-
ningen att kommissionen inte hade följt sin tidi-
gare beslutspraxis som irrelevant, eftersom det
aktuella hänskjutandebeslutet fattades inom den
rättsliga ram som fastställs i artikel 9.

320. Efter förstainstansrättens dom genomförde
kommissionen en ingående undersökning av alla
de relevanta marknader som krävdes enligt domen
och drog slutsatsen att transaktionen inte ledde till
några konkurrensproblem, särskilt inte med avse-
ende på portföljeffekten. Den 11 november god-
kändes koncentrationen utan åtaganden.

Petrolessence SA, Société de gestion 
de restauration Routière SA 
mot kommissionen (1)

321. Den 3 april avslog förstainstansrätten en
talan om ogiltigförklarande av kommissionens

¥1∂ Mål T-342/00, Petrolessence SA, Société de gestion de restaura-
tion Routière SA mot kommissionen.
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beslut av den 13 september 2000. I detta beslut
hade kommissionen avvisat Mirabellier som
lämplig köpare av sex bensinstationer vid motor-
vägar i Frankrike. Dessa bensinstationer måste
avyttras av TotalFina/Elf (”TFE”) enligt de åta-
ganden som gjorts i samband med TotalFinas för-
värv av kontroll över Elf (1), som kommissionen
godkänt enligt artikel 8.2 i koncentrationsförord-
ningen den 9 februari 2000. Kommissionen fann
att om dessa åtaganden inte gjordes skulle kon-
centrationen leda till allvarliga konkurrenspro-
blem på bl.a. marknaden för detaljförsäljning av
bensin vid motorvägar i Frankrike.

322. I det omtvistade beslutet menade kommis-
sionen att Mirabellier – som var en av de köpare
som föreslagits av de samgående parterna – inte
uppfyllde ett av de kriterier som angivits i åtagan-
dena, nämligen kriteriet om köparens förmåga att
upprätthålla och utveckla en reell konkurrens. I
det följande förslaget på köpare från de samgå-
ende parterna fanns Mirabellier inte med och för-
slaget accepterades av kommissionen.

Upptagande till sakprövning

323. De sökande (Petrolessence, SG2, företag i
den berörda gruppen av vilken en leder Mirabel-
liers affärsverksamhet) bestred beslutet om att
avvisa Mirabellier som lämplig köpare. Förstain-
stansrätten slog fast att beslutet att avvisa de sam-
gående parternas förslagslista över köpare föränd-
rar den rättsliga ställningen för dessa köpare.
Förstainstansrätten fann att avvisandet var ett
beslut som förändrade köparens (Mirabellier)
rättsliga ställning.

324. Förstainstansrätten avvisade klagomålet
och slog fast att kommissionen inte hade gjort
något misstag i sin bedömning av den föreslagna
köparen med avseende på kriterierna i åtagan-
dena. I samband härmed avslog förstainstansrät-
ten sökandenas framställan om att kommissio-
nen, genom att åberopa Mirabelliers ställning
som nykomling på marknaden utan erfarenheter
på den relevanta detaljhandelsmarknaden, hade
tillämpat ett krav på köparen som inte ingick i
åtagandena. Förstainstansrätten bekräftade även
de övriga delarna av kommissionens bedömning.

325. I detta sammanhang erinrade förstainstans-
rätten om att kommissionen, enligt etablerad

rättspraxis och mot bakgrund av bestämmelserna
i koncentrationsförordningen (främst artikel 2),
har vissa diskretionära befogenheter, särskilt i
fråga om bedömningar av ekonomisk natur. Följ-
aktligen måste gemenskapens domstolar när de
granskar utövningen av befogenheter, som är
nödvändiga för att tillämpa reglerna för koncen-
trationer, beakta det utrymme för skönsmässig
bedömning som krävs för att göra en ekonomisk
bedömning av koncentrationer. Därför skall dom-
stolsprövningen av de komplexa ekonomiska
bedömningar, som kommissionen gör då den ut-
övar sina diskretionära befogenheter enligt kon-
centrationsförordningen, begränsas till kontroll
av att reglerna för handläggning och för motive-
ring har följts samt att uppgifterna om de faktiska
omständigheterna är materiellt riktiga, att
bedömningen av dessa omständigheter inte är
uppenbart oriktig och att det inte förekommit
maktmissbruk. 

Verband der freien Rohrwerke 
mot kommissionen (2)

326. Den 8 juli avvisade förstainstansrätten en
begäran från tredje part om ogiltigförklarande av
kommissionens beslut att godkänna den tyska stål-
producenten Salzgitter AG:s (”Salzgitter”) förvärv
av Mannesmannröhren-Werke AG (”MRW”).

Kommissionens beslut

327. Genom två beslut, av den 5 september 2000,
enligt artikel 6.1 b i koncentrationsförordningen
(EG-beslutet), och av den 14 september 2000,
enligt artikel 66 i EKSG-fördraget (EKSG-
beslutet) (3), godkände kommissionen Salzgitters
förvärv av MRW. Salzgitter är en integrerad stål-
producent, som tillverkar och säljer ett brett sorti-
ment av produkter, bl.a. spiralsvetsade rör med stor
diameter. MRW producerar stålrör och material för
sådana. 

328. Transaktionen medförde överlappningar
inom produktionen av halvfabrikat, men på grund
av parternas relativt små marknadsandelar på
stål- och rörmarknaderna i EES och förekomsten
av överkapacitet i sektorn fann kommissionen
inga konkurrensproblem. Då ett antal mindre pro-

¥1∂ Beslut av den 9 februari 2000 i ärende COMP/M.1628, Total-
Fina/Elf Aquitaine.

¥2∂ Mål T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV mot kommissi-
onen.

¥3∂ Beslut av den 5 september 2000 i ärende COMP/M.2045, Salz-
gitter/Mannesmannroehren-Werke, och beslut av den 14 septem-
ber 2000 i ärende COMP/ECSC 1336, Salzgitter/Mannesmann-
roehren-Werke.
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ducenter av rör med stor diameter som köpte
insatsvaror av Salzgitter uttryckt farhågor för att
de efter transaktionen kanske inte skulle kunna
göra sina inköp av det sammanslagna företaget på
normala konkurrensvillkor, förklarade Salzgitter
att företaget för att undanröja dessa farhågor
skulle fortsätta att erbjuda kvartoplåt och varm-
valsade breda band (insatsvaror som behövs för
att producera rör) på icke-diskriminerande vill-
kor. Denna förklaring beaktades i EKSG-beslu-
tet.

329. Överklagandet inlämnades av två små tyska
rörproducenter och en branschorganisation. De
sökande anförde att kommissionen i sina beslut
inte i tillräckligt hög grad beaktat de uppgivna
horisontella och vertikala problemen i samband
med koncentrationen, särskilt Salzgitters upp-
givna förmåga och intresse av att diskriminera
oberoende rörproducenter för att gynna MRW:s
rörproduktion.

330. Förstainstansrätten bekräftade kommissio-
nens slutsatser om avgränsningen av produkt-
marknaden och den geografiska marknaden för
varmvalsade breda band och konstaterade att
kommissionen inte begått något uppenbart fel då
den bedömt effekterna av koncentrationen på
marknaden för rör med stor diameter. Beträffande
marknaden för rör med mindre diameter, avslog
förstainstansrätten de sökandes invändning att
kommissionen inte i tillräckligt hög grad hade
analyserat effekterna av koncentrationen på
denna marknad, eftersom det inte fanns någon
horisontell överlappning och det sammanslagna
företaget inte hade någon betydande ställning på
det föregående marknadsledet för varmvalsade
breda band.

331. Förstainstansrätten avvisade även de
sökandes invändning att kommissionen borde ha
beaktat att Salzgitter tillsammans med Usinor/
DH skulle få kontroll över Europipe, en produ-
cent av rör med stor diameter tillverkade av kvar-
toplåt och varmvalsade band, och tillsammans
med TKS kontroll över HKM, en producent av
råstål, plattor och kvartoplåtar. Förstainstansrät-
ten konstaterade att eftersom transaktionen hade
anmälts till kommissionen enligt koncentrations-
förordningen, hade kommissionen, i brist på
belägg för en faktisk samordning mellan moder-
företagen till både Europipe och HKM, ingen
skyldighet att analysera sådana effekter enligt
artikel 81 i EG-fördraget. 

Schlüsselverlag J. S. Moser 
mot kommissionen (1)

332. Den 25 september avkunnade EG-domsto-
len sin dom i fråga om ett överklagande från
Schlüsselverlag J. S. Moser m.fl. (Moser) av för-
stainstansrättens beslut om att avslå en passivitets-
talan i fråga om kommissionens vägran att granska
en koncentration utan gemenskapsdimension (2).

333. De sökande är verksamma i den österri-
kiska pressektorn och direkta konkurrenter till de
samgående parterna. 2001 hade de inlämnat kla-
gomål till kommissionen med anledning av Ver-
lagsgruppe News GmbH:s (Bertelsmannkoncer-
nen) förvärv av Kurier-Magazine Verlags GmbH
och hävdat att kommissionen borde ha granskat
denna koncentration (3) eftersom den enligt deras
uppfattning hade en gemenskapsdimension.

334. Den 12 juli 2001 hade direktören för
arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
underrättat de sökande om att koncentrationen
saknade gemenskapsdimension, eftersom trös-
kelvärdena för omsättningen inte var uppnådda.
Den 3 december 2001 bekräftade direktören
denna uppfattning. Dessa två skrivelser hade
innehållit en reservation om att arbetsgruppen för
kontroll av företagsfusioner stod för de framförda
uppfattningarna och att de inte var bindande för
kommissionen. I direktörens tredje skrivelse
bekräftades ånyo denna uppfattning, dock utan
någon reservation. Förstainstansrätten fann att de
sökande inte längre hade något intresse av att
väcka passivitetstalan, eftersom kommissionen
genom den sista skrivelsen fastställt sin slutliga
ståndpunkt om klagomålet och att en passivitets-
talan därför inte var godtagbar. 

Kommissionens skyldigheter med avseende 
på klagomål i koncentrationsförfaranden

335. EG-domstolen bekräftade förstainstansrät-
tens beslut och tog tillfället i akt att klargöra kom-
missionens skyldigheter med avseende på klago-
mål i koncentrationsförfaranden. För det första
slog EG-domstolen fast att kommissionen inte
kan avstå från att beakta klagomål från företag
som inte är parter i en koncentration som kan ha
en gemenskapsdimension. EG-domstolen ansåg

¥1∂ Mål C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH m.fl. mot
kommissionen.

¥2∂ Mål T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH m.fl. mot kom-
missionen.

¥3∂ Godkänd av behörig nationell domstol (Oberlandesgericht Wien)
den 26 januari 2001.
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att genomförandet av en sådan transaktion till
förmån för företag som konkurrerar med de kla-
gande sannolikt leder till en omedelbar föränd-
ring av de klagandes ställning på den marknad
eller de marknader som berörs. Enligt EG-dom-
stolens uppfattning är detta ett av skälen till att
berörd tredje part enligt artikel 18 i koncentra-
tionsförordningen har rätt att bli hörd av kommis-
sionen. 

336. Vidare kan kommissionen inte hävda att
den inte har skyldighet att fatta beslut i frågan om
sin behörighet som tillsynsmyndighet, när den,
enligt artikel 21 i koncentrationsförordningen,
ensam har ansvar för att fatta de beslut som anges
i denna förordning. Om kommissionen efter en
ansökan från utomstående företag skulle vägra att
formellt ta ställning till frågan huruvida en oan-
mäld företagskoncentration omfattas av denna
förordning, skulle den göra det omöjligt för dessa
företag att dra fördel av vissa processrättsliga
skyddsregler som gemenskapslagstiftningen ger
dem. Kommissionen skulle samtidigt beröva sig
själv ett medel för att kontrollera att företag som
är parter i en koncentration med gemenskapsdi-
mension korrekt uppfyller sin skyldighet att
anmäla koncentrationen. Vidare skulle de kla-
gande företagen inte kunna ifrågasätta kommissi-
onens vägran att bedöma en koncentration i de fall
en sådan vägran sannolikt skulle skada deras
intressen. 

337. Slutligen slog EG-domstolen fast att kom-
missionen i den goda förvaltningssedens intresse
är skyldig att göra en omsorgsfull och opartisk
undersökning av de klagomål den mottar. EG-
domstolen konstaterade att den omständigheten
att klagande enligt koncentrationsförordningen
inte har rätt att få sina klagomål undersökta på
samma sätt som klagande enligt förordning nr 17
inte medför att kommissionen är befriad från
skyldigheten att pröva huruvida en koncentration
faller inom dess behörighet och dra de nödvändiga
slutsatserna. 

338. Domstolen ansåg att parter som vill ifråga-
sätta nationella myndigheters behörighet att
granska en koncentration på grund av dess gemen-
skapsdimension skall lämna in klagomål till kom-
missionen inom rimlig tid. EG-domstolen motive-
rade detta krav med nödvändigheten att garantera
företagens rättssäkerhet samt vissa processrätts-
liga skyddsregler i enlighet med koncentrations-
förordningen. I detta mål ansåg EG-domstolen att
klagomålet inlämnats för sent.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vìa Digital 
mot kommissionen (1)

339. Den 30 september avvisade förstainstans-
rätten två ansökningar från spanska kabel-TV-
operatörer (Aunacable m.fl.) om ett ogiltigförkla-
rande av kommissionens beslut av den 14 augusti
att, i enlighet med artikel 9 i koncentrationsför-
ordningen, hänskjuta granskningen av koncentra-
tionen mellan Sogecable SA och Vía Digital till
den spanska konkurrensmyndigheten (”hänskjut-
ningsbeslutet”). 

340. Sogecable är en betal-TV-operatör (genom
Canal+ och Canalsatélite Digital), som kontrolle-
ras gemensamt av Prisa (en spansk mediegrupp)
och Groupe Canal+ (Vivendi). Bolaget driver en
analog betal-TV-kanal (Canal+) och en plattform
för digital satellit-TV (Canalsatélite Digital).
Sogecable erbjuder tekniska tjänster och verkar
inom produktion, försäljning och distribution av
tema-TV-kanaler och filmer samt förvärv och för-
säljning av sändningsrättigheter till sportevene-
mang. Vía Digital är den andra betal-TV-operatö-
ren m.fl. kanaler i Spanien och kontrolleras av
Telefónica (den operatör som tidigare helt domi-
nerade den spanska telemarknaden). På begäran
hänsköt kommissionen hela ärendet till Spanien.

Upptagande till sakprövning

341. Förstainstansrätten slog fast att även om
hänskjutningsbeslutet inte påverkade de sökan-
des ställning i konkurrensen, eftersom endast ett
beslut av den spanska konkurrensmyndigheten
kunde få sådana effekter, påverkades de direkt
och enskilt av beslutet. Detta beror på att hän-
skjutningsbeslutet berövar dem deras lagliga rätt
att delta som tredje part i kommissionens gransk-
ning enligt artikel 18.4 i koncentrationsförord-
ningen och att föra talan i förstainstansrätten.

Avgränsad marknad/avgränsad geografisk 
marknad

342. De sökande hävdade att det andra villkoret i
artikel 9.2 i koncentrationsförordningen inte var
uppfyllt, eftersom de produktmarknader som
identifierats i det omtvistade beslutet inte var
marknader inom en medlemsstat med de egen-
skaper som kännetecknar en avgränsad marknad.
Enligt de sökande skall en marknad för att kunna

¥1∂ De förenade målen T-346 och T-347/02, Sogecable/Canalsatél-
lite digital/Via digital mot kommissionen.
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klassificeras som en ”avgränsad marknad” skilja
sig från andra marknader inte endast genom att
utgöra en separat geografisk marknad, utan även
genom att ha en konkurrensstruktur som skiljer
den från marknader i andra medlemsstater. De
sökande hävdade att de berörda marknaderna för
betal-TV, TV-rättigheter och telekommunikatio-
ner överskred de nationella ramarna. Detta
påstods framgå bl.a. av att Canal+ verkade i flera
medlemsstater och att konkurrensstrukturen var
mycket likartad i olika geografiska områden.

343. Förstainstansrätten avvisade denna tolk-
ning av artikel 9.2 och hävdade att begreppet
”avgränsad marknad” skall förstås som en annan
produktmarknad och geografisk marknad enligt
artikel 9.7 i koncentrationsförordningen. Utgå-
ende från detta slog förstainstansrätten fast att det
var irrelevant om vissa strukturella element på de
berörda marknaderna återfinns i andra geogra-
fiska områden. För ett beslut om hänskjutande är
det tillräckligt att visa att konkurrensförhållan-
dena på det område där de berörda företagen till-
handahåller varor eller tjänster inte är homogena
och särskilt att konsumenternas preferenser och
vissa hinder för inträde begränsar denna marknad
till en viss medlemsstats territorium. Att ett företag
verkar i olika medlemsstater innebär inte automa-
tiskt att de marknader på vilka företaget är verk-
samt har geografiska dimensioner som överskri-
der en viss medlemsstats territorium.

344. Förstainstansrätten avvisade även invänd-
ningen att kommissionen i sitt hänskjutningsbe-
slut borde ha analyserat alla de marknader som
nämns i anmälan och i medlemsstatens begäran
om hänskjutande. Rätten noterade att en del av de
marknader som nämns i anmälan inte berörs av
koncentrationen och att kommissionen i sitt hän-
skjutningsbeslut uppgav att hotet om skapande
eller stärkande av en dominerande ställning
kunde uteslutas för vissa av de marknader som
identifieras i begäran om hänskjutande. 

345. Förstainstansrätten bekräftade att kommis-
sionen endast har begränsad befogenhet att hän-
skjuta en koncentration enligt artikel 9.3 a i kon-
centrationsförordningen om det vid tiden för
prövningen av begäran om hänskjutande är uppen-
bart på grundval av ett antal klara och samstäm-
miga indicier att ett hänskjutande av ärendet inte
kan skydda eller återställa reell konkurrens. För-
stainstansrätten ansåg att kommissionen, med
tanke på att de spanska myndigheterna hade sär-
skild lagstiftning för att hantera den aktuella kon-

centrationen, handlade välgrundat då den antog
att reell konkurrens skulle bevaras och inte hotas
genom att ärendet hänsköts till Spanien.

346. Förstainstansrätten avvisade även de
sökandes invändning att hänskjutandet avvek
från kommissionens tidigare praxis för ärenden i
mediesektorn. Dessa ärenden hade ingen rele-
vans för lagligheten i det aktuella ärendet, efter-
som varje hänskjutande skall prövas utifrån sina
egna förutsättningar mot bakgrund av artikel 9 i
koncentrationsförordningen.

Hänskjutande utan motivering

347. Under åberopande av etablerad rättspraxis
påpekade förstainstansrätten att beslutsdelen i ett
beslut är oskiljaktig från de skäl på vilka beslutet
grundar sig. Efter det att kommissionen i sitt
beslut angett skälen för slutsatsen att transaktio-
nen på var och en av de relevanta (spanska) mark-
naderna hotade att skapa eller förstärka en domi-
nerande ställning som skulle hämma reell
konkurrens, behövde den inte upprepa sin analys
i själva beslutsdelen, särskilt då ärendet hänsköts
i sin helhet. En delvis hänskjutning kunde ha
krävt vissa klargöranden beträffande vilka mark-
nader som borde analyseras. 

348. Beträffande den uppgivna bristen på
instruktioner till de spanska myndigheterna,
ansåg förstainstansrätten att dessa framgår av
artikel 9 i koncentrationsförordningen och artikel 1
i hänskjutningsbeslutet. I artikel 9.8 sägs att den
berörda medlemsstaten endast får vidta sådana
åtgärder som är absolut nödvändiga för att
skydda eller återställa reell konkurrens. Detta
betyder att den behöriga nationella myndigheten
skall vidta sådana åtgärder.

ARD mot kommissionen (1)

349. Den 30 september avkunnade förstain-
stansrätten en dom som till fullo bekräftar kom-
missionens beslut att godkänna att den (f.d.)
tyska betal-TV-operatören KirchPayTV övergår
från att ha varit ensamt kontrollerat (av Kirch
Holding) till att vara gemensamt kontrollerat (av
Kirch Holding och betal-TV-operatören BskyB i
Förenade kungariket). Detta beslut som hade
tagits i etapp I var förenat med åtaganden (2).

¥1∂ Mål T-158/00 av den 30 september 2003, ARD mot kommissionen.
¥2∂ Ärende COMP/JV.37 av den 21 mars 2000, BSkyB/KirchPayTV.
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Kommissionens beslut

350. Kommissionen identifierade konkurrens-
problem på marknaderna för tysk betal-TV och
på den framväxande marknaden för digitala
interaktiva TV-tjänster. Beträffande den tyska
betal-TV-marknaden ansåg kommissionen att
eftersom BskyB sannolikt inte på kort eller
medellång sikt skulle gå in på denna marknad
var elimineringen av BskyB som potentiell kon-
kurrent inte något relevant hot. Kommissionen
fann dock att den planerade transaktionen,
genom tillflödet av extra finansiella resurser
och know-how från BskyB, skulle ha stärkt
KirchPayTV:s dominerande ställning på mark-
naden genom att öka de redan stora hindren för
nya företag att komma in på marknaden. Kon-
centrationen skulle ha lett till en dominerande,
om än inte monopolistisk, ställning för Kirch-
PayTV på den framväxande marknaden för
digitala interaktiva TV-tjänster. 

351. De anmälande parterna gjorde en rad åta-
ganden, som undanröjde de konkurrensproblem
som kommissionen ringat in med avseende på de
tyska marknaderna för betal-TV och digitala
interaktiva TV-tjänster. Dessa åtaganden skulle
ge tredje part tillgång till Kirchs tekniska platt-
form, särskilt företagets d-box-avkodare, och
underlätta skapande av plattformar som konkur-
rerar med Kirch genom att ge tredje part tillgång
till Kirchs betal-TV-tjänster. Åtagandena mins-
kade på så sätt hindren för inträde på betal-TV-
marknaden och hindrade KirchPayTV från att
utnyttja sin dominans på denna marknad för att
behärska marknaden för digitala interaktiva TV-
tjänster.

Förstainstansrättens dom

352. Kommissionens beslut och dess godta-
gande av åtagandena överklagades av ARD, en
sammanslutning av tyska offentliga programfö-
retag, på fem punkter. För det första hävdade
ARD att kommissionens bedömning av koncen-
trationen enligt artikel 2.3 och 2.4 i koncentra-
tionsförordningen var felaktig, då kommissio-
nen dragit slutsatsen att koncentrationen inte
skulle eliminera potentiell konkurrens, efter-
som BskyB sannolikt inte på kort eller medel-
lång sikt skulle gå in på betal-TV-marknaden i
Tyskland. För det andra hävdade ARD att det
skett en överträdelse av artikel 6.2 i koncentra-
tionsförordningen, eftersom endast koncentra-
tioner där konkurrensproblemet kan avgränsas
tydligt (som anges i skäl 8 i förordning (EG) nr

1310/97) och lösas på ett enkelt sätt får godkän-
nas i första etappen. ARD hävdade att kommis-
sionen i detta avseende tidigare hade förbjudit
tre koncentrationer på den tyska betal-TV-
marknaden i vilka KirchPayTV var part, vilket
påstås bevisa att konkurrensproblemen varken
var avgränsade eller lätta att lösa. För det tredje
hävdade ARD att åtagandena inte var lämpade
att lösa konkurrensproblemen. ARD ansåg att
åtagandena till sin karaktär bara avsåg företa-
gets agerande och endast utgjorde en upprep-
ning av de rättsliga skyldigheter dominerande
företag har enligt artikel 82 i EG-fördraget. För
det fjärde menade ARD att underlåtenheten att
inleda förfarandet i andra etappen var ett brott
mot förfarandereglerna, eftersom endast kon-
centrationer där konkurrensproblemet kan
avgränsas tydligt och lösas på ett enkelt sätt får
godkännas i första etappen. Slutligen ansåg
ARD att dess rättigheter i egenskap av tredje
part kränkts, eftersom de ändrade åtagandena
godtagits i en så sen fas att ARD inte kunnat
framföra sin uppfattning på ett adekvat vis.

353. Förstainstansrätten avvisade det första
påståendet med motiveringen att BskyB, trots
KirchPayTV:s ekonomiska svårigheter, även
utan den planerade transaktionen inte kunde ses
som en potentiell konkurrent på den tyska betal-
TV-marknaden på grund av de stora hindren för
inträde på marknaden. 

354. Beträffande ARD:s andra påstående,
ansåg förstainstansrätten att det fanns två olika
frågor att besvara. Den första är om kommissio-
nen endast kan godkänna transaktioner i första
etappen om konkurrensproblemet kan avgrän-
sas tydligt och lösas på ett enkelt sätt som anges
i skäl 8 till förordning (EG) nr 1310/97. Den
andra frågan är om det aktuella konkurrenspro-
blemet kunde anses vara tydligt avgränsat och
lätt att lösa. Förstainstansrätten tog endast ställ-
ning till den andra frågan och hävdade att den
omständigheten att kommissionen tidigare
hade förbjudit tre liknande sammanslagningar
på den tyska betal-TV-marknaden som Kirch-
PayTV var part i inte var tillräckligt för att
bevisa att konkurrensproblemen i den förelig-
gande transaktionen varken var avgränsade
eller lätta att lösa. I detta avseende underströk
förstainstansrätten att de tidigare förbudsbeslu-
ten gällde andras parter och gav upphov till
annorlunda konkurrensproblem.

355. Beträffande ARD:s tredje påstående
ansåg förstainstansrätten att åtagandena trots
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sin mer beteendeinriktade natur även hade
strukturella egenskaper, eftersom de var
avsedda att lösa ett strukturellt problem, dvs.
problemet med inträde på marknaden för tredje
part. Därför kunde man inte anse att det var
fråga om rent beteendeinriktade åtaganden,
som inte var lämpade att lösa de konkurrenspro-
blem som kommissionen identifierat. Vidare
ansåg förstainstansrätten att åtagandena ska-
pade mervärde jämfört med enbart ett åtagande
att inte missbruka en dominerande ställning
enligt artikel 82 i EG-fördraget. 

356. Med utgångspunkt i argumentationen avse-
ende det andra och tredje påståendet avvisade
förstainstansrätten även ARD:s fjärde påstående.
ARD:s femte påstående bemötte förstainstansrät-
ten med att ARD varit tillräckligt involverat i för-
farandet. ARD hade fått ett frågeformulär och
lagt fram sin uppfattning av transaktionen i sitt
svar på detta. Ett möte mellan ARD och arbets-
gruppen i ärendet hade hållits i Bryssel. ARD
hade deltagit i de första marknadstesterna av det
ursprungliga förslaget och av det första ändrade
förslaget. Beträffande det andra ändrade (slut-
liga) förslaget ansåg förstainstansrätten att de
ändrade och slutliga förslagen innehöll endast
mindre förändringar som kommissionen kunde
godta även efter det att fristen på tre veckor
löpt ut.

5. Internationellt samarbete

Det internationella konkurrensnätverket

357. Kommissionen har aktivt deltagit i det
internationella konkurrensnätverkets arbetsgrupp
om kontroll av företagskoncentrationer som
omfattar flera jurisdiktioner sedan den inrättades
i slutet av 2001. Arbetsgruppen har bedrivit sin
verksamhet i tre olika undergrupper: en om utred-
ningstekniker vid koncentrationsutredningar, en
om den analytiska ram som ligger till grund för
koncentrationskontroll, och en om anmälningar
och förfaranden för koncentrationskontroll. Ett
antal organisationer och personer från den privata
sektorn bidrar till arbetet i undergrupperna. Kom-
missionen deltar aktivt i alla tre undergrupperna.
Det grundläggande målet är att finna områden
inom koncentrationskontrollen där man kan
främja bästa praxis och på så sätt sänka tillsyns-
kostnaderna och övervinna hinder för ömsesidig
förståelse mellan olika jurisdiktioner i fråga om
koncentrationspolitiken.

Undergruppen för anmälningar och förfaranden

358. Syftet med undergruppen är trefaldigt: att
öka varje jurisdiktions effektivitet, att under-
lätta konvergens och att minska den offentliga
och privata sektorns börda vid kontroller av
företagskoncentrationer som omfattar flera
jurisdiktioner. För detta ändamål har under-
gruppen och dess rådgivare från den privata
sektorn ställt samman en översikt över lagar om
koncentrationskontroll och samlar information
om kostnader och ansvar för koncentrations-
kontroll. Undergruppen har dessutom utvecklat
en uppsättning riktlinjer för anmälan och
behandling av koncentrationer, som godkändes
av det internationella konkurrensnätverket
under dess första årliga konferens som hölls i
Neapel i oktober 2002.

359. Kommissionen har för avsikt att helt låta
dessa riktlinjer ingå i en omfattande uppsättning
rekommendationer om bästa praxis (”rekommen-
derad praxis”). Det internationella konkurrens-
nätverket har hittills antagit sju rekommendatio-
ner om bästa praxis som bl.a. täcker följande
områden: 1) koppling mellan transaktionens
inverkan och den jurisdiktion där koncentratio-
nen prövas, 2) tröskelvärden för anmälningar och
3) tidsfrister för anmälan av koncentrationer.
Dessa tre rekommendationer om bästa praxis
antogs vid nätverkets första årliga konferens som
hölls i Neapel i oktober 2002. Fyra rekommenda-
tioner om bästa praxis antogs av det internatio-
nella konkurrensnätverket vid dess konferens i
Merida i juni 2003. De täcker följande ämnen: 4)
granskningsperioder (dvs. längden på undersök-
ningarna), 5) krav på den ursprungliga anmäl-
ningen (dvs. vilka upplysningar som de anmä-
lande parterna på förhand skall lämna till
myndigheterna), 6) öppenhet (dvs. hur en myn-
dighet skall framföra skälen för sin verkställande
åtgärd eller sitt beslut att inte vidta åtgärder) och
7) översyn av bestämmelserna om koncentra-
tionskontroll (dvs. en regelbunden översyn av
lagstiftningen i fråga om koncentrationskontroll,
förfaranden m.m.).

360. Undergruppen arbetar aktivt på fyra ytter-
ligare rekommendationer om bästa praxis som
täcker sekretess, rättvisa förfaranden, genom-
förande av koncentrationsundersökningar och
samverkan mellan myndigheter. Den studerar
också hur man kan främja genomförandet av
och/eller överensstämmelsen med riktlinjerna
(som antogs i Neapel 2002) och rekommenda-
tionerna om bästa praxis.
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Undergruppen för utredningsteknik

361. Denna undergrupp inriktar sig på utveck-
lingen av bästa praxis för undersökning av sam-
manslagningar, i synnerhet i) metoder för
insamling av tillförlitliga bevis, ii) effektiv pla-
nering av koncentrationsundersökningar och
iii) användning av ekonomer/utvärdering av
ekonomiska belägg. I arbetsprogrammet för
nästa år ingår att utarbeta ett undersökningstek-
niskt kompendium (Investigative Techniques
Compendium), som skall innehålla en samling
exempel på utredningsredskap från olika juris-
diktioner.

362. Undergruppen för utredningsteknik lade
fram tre rapporter inför årskonferensen 2003,
nämligen en analys av de undersökningsredskap
som används inom olika jurisdiktioner, en rap-
port om framtagningen av tillförlitliga bevis
samt en rapport om ekonomers och ekonome-
triska uppgifters betydelse i koncentrationsären-
den. GD Konkurrens ansvarade för att utarbeta
den första rapporten och gav betydande bidrag
till de båda andra projekten.

Undergruppen för analysramar

363. Undergruppen inriktar sig på de allmänna
analysramarna vid behandlingen av koncentratio-
ner, inklusive de materiella normerna för att analy-
sera sammanslagningar och kriterierna för att till-
lämpa dessa. Information samlas in om de
materiella normer som tillämpas i varje medlems
jurisdiktion, inklusive information om riktlinjerna
för genomförandet eller annat tolkningsmaterial.
En grundlig undersökning har gjorts av olika krite-
riers inverkan i fyra olika jurisdiktioner (Austra-
lien, Förenta staterna, Sydafrika och Tyskland).

364. Under 2003 gjorde undergruppen en analys
av koncentrationsriktlinjerna i ett antal jurisdik-
tioner (inklusive EU:s förslag till riktlinjer om
horisontella koncentrationer). Undergruppen
framställde fem rapporter, nämligen om i) defini-
tion av marknaden, ii) ensidiga effekter, iii) sam-
verkande effekter, iv) hinder för inträde och
expansion och v) effektivitet, vilka lades fram vid
årskonferensen tillsammans med en översikt med
vissa slutsatser. GD Konkurrens bidrog till utar-
betandet av samtliga rapporter.

6. Statistik

Diagram 4 — Antalet slutliga beslut per år sedan 1997 och antalet anmälningar
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Diagram 5 — Uppdelning efter typ av transaktion (1994–2003)
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III — STATLIGT STÖD
A — Allmän policy

1. Inledning

365. Kontrollen av statligt stöd inriktar sig på
de konkurrenseffekter som uppstår när med-
lemsstaterna beviljar stöd till företag. Målet är
att se till att statliga ingripanden inte inverkar
negativt på den inre marknadens funktion lik-
som att främja konkurrens och konkurrenskraf-
tiga marknader inom gemenskapen samt struk-
turella reformer. Man försöker särskilt se till att
bevisligen gynnsamma effekter från avregle-
ringen inte undergrävs av statliga stödåtgärder.
I linje med de politiska mål som satts upp i slut-
satserna från Europeiska rådet i Stockholm
måste medlemsstaterna fortsätta sina ansträng-
ningar att generellt minska stödnivåerna, räknat
i procent av bruttonationalprodukten (BNP),
samtidigt som stödet omdirigeras mot övergri-
pande mål av gemenskapsintresse, t.ex. en för-
stärkning av den ekonomiska och sociala sam-
manhållningen, sysselsättning, miljöskydd,
främjande av forskning och utveckling samt
utveckling av små och medelstora företag. De
belopp som beviljas bör stå i proportion till stö-
dets syften. 

366. Kontrollen av statligt stöd utövas med
hjälp av rättsliga instrument. Dessa finns i form
av lagstiftning som är bindande både för kom-
missionen och medlemsstaterna men också i
form av ”mjuk” lagstiftning som bara är bin-
dande för kommissionen, t.ex. riktlinjer, rambe-
stämmelser eller meddelanden. I förordning-
arna föreskrivs hur stöden skall anmälas och
bedömas samtidigt som man undantar vissa
oproblematiska typer av stöd från anmälnings-
plikten. I vissa specialtexter definieras också
reglerna för statligt stöd för särskilda sektorer
(t.ex. varvsindustrin). Mjuk lagstiftning syftar
till att klargöra de kriterier som ligger till grund
för kommissionens bedömning på specifika
områden.

367. Kommissionen övervakar dessutom åter-
krav av olagligt stöd av medlemsstaterna, så väl
som stödåtgärder som är undantagna från
anmälningsplikten, på basis av särskilda rätts-
liga instrument. Sådan övervakning kommer
gradvis att utvidgas till att omfatta alla beslut
om statligt stöd som innehåller villkor som en
medlemsstat måste uppfylla.

2. Moderniserad kontroll av statligt stöd

2.1 Allmänt förhållningssätt

368. Det omfattande projektet med att – både i
fråga om procedurer och substans – förbättra och
modernisera reglerna om statligt stöd har gjort
stora framsteg och förväntas slutföras innan
utvidgningen äger rum, så att de nya reglerna
kommer att kunna tillämpas i alla 25 länder
fr.o.m. dagen för utvidgningen.

369. I fråga om procedurerna är ett av de främsta
målen med ”moderniseringspaketet” att strömlin-
jeforma och förenkla förfarandena för medlems-
staternas anmälan och rapportering samtidigt som
man ökar öppenheten och rättssäkerheten. Målet
är sålunda att i möjligaste mån befria arbetet med
granskningen av statliga stödåtgärder från en onö-
dig procedurbörda och på så sätt underlätta snabba
beslut, när detta är möjligt. Genom anmälningsfor-
mulären skall medlemsstaterna också få tydligare
anvisningar om vilken typ av information som
kommissionen behöver för att göra en korrekt
bedömning av olika stödåtgärder. Detta förväntas
påskynda granskningsarbetet eftersom kommissi-
onen inte kommer att behöva begära komplette-
rande upplysningar av berörda medlemsstater. 

370. Reformen syftar också till att förbättra sam-
arbetet med medlemsstaterna genom att främja
en bättre dialog och ett bättre utbyte av informa-
tion liksom genom att öka medvetenheten om frå-
gor om statligt stöd inom regionala, lokala och
nationella myndigheter samt inom det nationella
rättsväsendet. Samtidigt kommer det att göras
insatser för att samordna kontrollen av statligt
stöd med gemenskapens övriga politik, särskilt
agendan för ekonomiska reformer. Enkla, förut-
sägbara och öppna förfaranden samt ekonomiskt
sundare och tillförlitligare kriterier för bedöm-
ning av statliga stödåtgärder bör bli resultatet av
den reformprocess som inletts.

Öppenhet

371. På en integrerad marknad som den inre
marknaden är det uppenbart att det gemensamt
överenskomna målet att modernisera ekonomin
bara kan uppnås genom samordnade insatser och
utbyte av information om bästa praxis. De grund-
läggande verktygen för ett sådant informationsut-
byte är registret över statligt stöd och resultattav-
lan för statligt stöd. Båda instrumenten har
vidareutvecklats sedan de togs fram år 2001.
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Utveckling av statistikverktyg

372. Medlemsstaterna är skyldiga att lämna statis-
tik och detaljerad information om sina statliga
stödordningar. Som del av reformen av procedur-
lagstiftningen håller kommissionen för närvarande
på att anta ett förslag till standardiserat format för
den årliga rapporteringen av tillämpningen av alla
befintliga beviljade stödordningar och enskilda
stödåtgärder. Genom detta rapporteringsformat
kommer kommissionen att få tillförlitliga upplys-
ningar från medlemsstaterna om de stödtyper och
stödbelopp som beviljas så att den kan få en allmän
bild av vilka effekter olika typer av stöd har på
konkurrensen.

Resultattavlan för statligt stöd

373. Som en del av målet att göra Europeiska
unionen till världens mest dynamiska och kon-
kurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi, upp-
manade Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000
rådet, kommissionen och medlemsstaterna att
fortsätta sina ansträngningar att generellt minska
stödnivåerna. Det finns tecken på att flertalet
medlemsstater har vidtagit åtgärder för att upp-
fylla åtagandena att minska och omdirigera sitt
stöd. Det totala statliga stödet i de femton med-
lemsstaterna mätt som andel av BNP fortsätter att
minska: under 2001 beviljades totalt 49 miljarder
euro i statligt stöd, vilket motsvarade 0,56 % av
BNP, jämfört med 60 miljarder euro under 1998.

374. I november 2002 antog rådet (konkurrens-
kraft: inre marknaden, industri och forskning)
ytterligare en rad slutsatser om ett ekonomiskt
förhållningssätt för mindre och bättre statligt

stöd. Huvudsyftet med slutsatserna är att utveckla
en mer övergripande ekonomisk analys av effek-
terna av statligt stöd genom att förbättra dialogen
och utbytet av information mellan medlemssta-
terna. Dessa har bl.a. uppmanats att överväga
huruvida ett ingripande i form av statligt stöd är
det mest lämpliga och effektiva sättet att ta itu
med marknadsmisslyckanden. Den lägesrapport
om minskningen av stödet som kommissionen
lämnade till rådet 2002 inbegrep en formell upp-
maning till medlemsstaterna att inkomma med
uppgifter om vilka åtgärder de vidtagit för att
följa upp de olika slutsatserna om statligt stöd.

375. I resultattavlan för hösten 2003 sammanfat-
tas de bidrag som tretton medlemsstater inkom-
mit med. I resultattavlan studeras också en av de
mest snedvridande typerna av statligt stöd, näm-
ligen stöd till undsättning och omstrukturering av
företag i svårigheter, liksom den senaste tidens
utveckling när det gäller kommissionens reform-
program på området statligt stöd. I uppdateringen
av resultattavlan från våren 2004 ges en översikt
över läget när det gäller statligt stöd inom EU,
samtidigt som man undersöker tendenserna på
grundval av senast tillgängliga uppgifter (2002).
Utöver dessa upplagor skapades under 2002 en
permanent resultattavla på Internet som består av
en rad nyckelindikatorer, statistik och ett forum
för medlemsstaterna.

376. I sin handläggning av enskilda ärenden har
kommissionen nyligen intagit ett ganska ekono-
miskt förhållningssätt till statligt stöd. Den har
omorienterat sin policy på området till ärenden
och frågor som har betydelse för den inre mark-
nadens fortsatta utveckling. Sålunda har ärenden

Faktaruta 7: Prövning av betydande påverkan

Under 2003 förde GD Konkurrens en intensiv intern diskussion i frågan hur man skall identifiera stöd
som sannolikt inte har några större effekter på konkurrensen samtidigt som man upprätthåller en strikt
kontroll av stöd som faktiskt snedvrider konkurrensen. Det tycks vara rimligt att prioritera fall där andra
medlemsstater löper större risk att påverkas negativt.

Resultatet av denna diskussion är planer på två kompletterande instrument. Det första grundar sig på ett
begränsat stödbelopp och stödets syften. Utan förändringar i övrigt bygger detta på tanken att ju mindre
stödbelopp, ju mindre snedvridning av konkurrensen kan man räkna med. Om stödbeloppet är tillräckligt
litet kan detta räcka för att stödet skall utgöra ”stöd av mindre betydelse”. Det andra instrumentet grundar
sig mer på sektoriella överväganden, där man försöker sortera ut verksamhet där handeln mellan
medlemsstaterna är mer begränsad. Stöd inom sektorer som producerar varor och tjänster som inte
handlas mellan medlemsstaterna skulle ju knappast leda till att produktion flyttas från andra medlems-
stater. Det kan dock hindra utländska konkurrenter att etablera sig i en medlemsstat. Denna risk kan
minskas genom att man ser till att stödet beviljas på icke-diskriminerande villkor. Ytterligare villkor
anges för att undvika att enskilda aktörer inom en sektor gynnas av stödet på ett otillbörligt sätt.



III — STATLIGT STÖD

79
som rört statliga garantier till tyska, österrikiska
och franska offentligägda banker, kapitalöverfö-
ringar till Landesbanken i Tyskland, Deutsche
Post, den obegränsade statliga garantin till EdF
och aktieägarens kapitaltillskott till France Télé-
com stått högt upp på kommissionens dagordning
under 2003.

377. En annan viktig fråga handlar om skatte-
stöd, där arbetet med uppförandekoden mot skad-
lig skattekonkurrens har gjort att man kunnat
identifiera ett antal potentiellt skadliga skatteåt-
gärder som senare blivit föremål för utredningar
om statligt stöd. Kommissionen har fattat beslut i
ett antal sådana ärenden där den i vissa fall bevil-
jat medlemsstaterna en viss övergångsperiod för
att anpassa sina system. 

2.2 Lagstiftande verksamhet

2.2.1 Statligt stöd till undsättning 
och omstrukturering av företag i svårigheter

378. Enligt 1999 års gemenskapsriktlinjer för
statligt stöd till undsättning och omstrukturering
av företag i svårigheter (1) kan statligt stöd som
gör det möjligt för företag i svårigheter att und-
vika konkurs och hjälper dem att omstrukturera
sin verksamhet bara anses vara lagligt under vissa
strikta villkor som åläggs mottagaren och med-
lemsstaten. Man har gjort en översyn av 1999 års
riktlinjer, som löper ut i oktober 2004, i syfte att
skärpa dessa villkor samtidigt som man förenklar
reglerna och eliminerar vissa kryphål. Bland de
nyckelfrågor som för närvarande övervägs finns
följande möjligheter:

— Att se till att undsättningsstöd begränsas till
återbetalningsbart, tillfälligt och kortsiktigt
finansiellt stöd som bara beviljas så länge det
är nödvändigt för att genomföra en genom-
gripande omstruktureringsplan.

— Att koncentrera kontrollen av statligt stöd till
stora företag som handlar inom hela EU.
Sådana företag har vanligtvis större mark-
nadsandelar, och statligt stöd till dem får
större effekter på konkurrensen och handeln.

— Att, särskilt för stora företag, förstärka prin-
cipen att mottagaren av statligt stöd skall
finansiera en stor del av omstrukturerings-
kostnaderna utan något statligt stöd.

379. Det finns också en rad tekniska frågor som
måste studeras, såsom tillämpning av principen
”en gång är sista gången” i samband med kortsik-
tiga undsättningsoperationer eller möjligheten att
fastställa automatiska kriterier för att bestämma
undsättningsstödets belopp.

380. Den pågående översynen är en komplex pro-
cess som inbegriper omfattande interna och externa
samråd, men målet är att de nya riktlinjerna skall
vara färdiga innan de nuvarande löper ut.

2.2.2 Rambestämmelser för statligt stöd till 
varvsindustrin

381. Den 26 november antog kommissionen nya
rambestämmelser för statligt stöd till varvsindu-
strin (2) (”rambestämmelserna”) som ersätter
1998 års förordning (EG) nr 1540/98 av den
29 juni 1998 om fastställande av nya regler för
stöd till varvsindustrin (3) (”1998 års varvsför-
ordning”), som löper ut den 31 december 2003.
Ledstjärnan i den nya texten har varit att förenkla
och standardisera behandlingen av varvsindustrin
när det gäller reglernas form och innehåll. Detta
markerar också slutet på den ”normaliseringspro-
cess” som inleddes genom 1998 års varvsförord-
ning och som möjliggjorde utfasningen av drift-
stödet.

382. De nya reglerna är utformade som rambe-
stämmelser från kommissionen. Vad gäller inne-
hållet har de övergripande reglerna för statligt
stöd i görligaste mån sträckts ut till denna sektor.
Detta gäller särskilt tillämpningen av de s.k.
gruppundantagsförordningarna om utbildnings-
stöd, stöd till små och medelstora företag samt
sysselsättningsstöd och reglerna för stöd av min-
dre betydelse. Dessa var tidigare inte tillämpliga
inom denna sektor. Dessutom har kraven på
anmälan lättats jämfört med 1998 års varvsför-
ordning.

383. Samtidigt beaktas i den nya texten att varvs-
industrin har specifika särdrag som skiljer den
från andra industrigrenar. Dessa särdrag åter-
speglas i en rad sektorsspecifika åtgärder på
områdena för innovationsstöd, nedläggningsstöd,
exportkrediter och utvecklingsstöd samt regio-
nalstöd.

384. De nya bestämmelserna om innovations-
stöd är det intressantaste inslaget i rambestäm-

¥1∂ EGT L 288, 9.10.1999, s. 2–18.
¥2∂ EUT C 317, 30.12.2003, s. 11.
¥3∂ EGT L 202, 18.7.1998, s. 1.
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melserna. Givet vissa unika särdrag inom varvs-
industrin – såsom korta produktionsserier,
volymer, värde och komplexiteten i de enheter
som produceras – infördes innovationsstödet i
1998 års varvsförordning. Varvsindustrin är i
själva verket den enda sektor som är berättigad
till stöd av detta slag. Genomförandet av bestäm-
melserna om innovationsstödet var emellertid
inte helt tillfredsställande. Rambestämmelserna
syftar till att förbättra och stärka stödet till inno-
vation genom att införa två stora förändringar i
bestämmelserna (1). För det första grundar de sig
på en definition av innovation som är bättre
avpassad efter industrins natur och specifika
behov. För det andra möjliggör de en högre stöd-
nivå (t.o.m. 20 % i stället för det tidigare taket på
10 %). Dessa förbättringar bör göra bestämmel-
serna mer effektiva och mycket intressanta för
sektorn. Behovet av ett särskilt incitament åter-
står emellertid eftersom det fortfarande är så att
endast projekt som omfattar en risk för tekniska
eller industriella misslyckanden kan få stöd.

385. För att uppmuntra såväl nedläggning av
verksamhet som inte bär sig ekonomiskt som över-
gång till specialiserade, högteknologiska mark-
nadssegment, innehåller rambestämmelserna en
möjlighet att bevilja nedläggningsstöd till såväl en
fullständig som partiell nedläggning av varv. I
rambestämmelserna hänvisas det slutligen, i linje
med 1998 års varvsförordning, till de tillämpliga
OECD-bestämmelserna om exportkrediter och
utvecklingsstöd. De innehåller också särskilda
regler om regionalstöd till varvsindustrin.

2.2.3 Nya riktlinjer för sjötransportsektorn

386. Den 30 oktober offentliggjorde kommissio-
nen de nya riktlinjerna för statligt stöd till sjötran-
sportsektorn. De syftar bl.a. till att förstärka meto-
derna för övervakning av effekterna av statligt stöd,
ge nya riktlinjer om skatteundantag och säkerställa
lojal konkurrens på den inre marknaden.

2.2.4 Genomförandeförordningen

387. Kommissionen har föreslagit en ny förord-
ning som skall reglera genomförandet och klar-
lägga vissa delar av förordning (EG) nr 659/1999.
I förslaget görs ett försök att särskilt klarlägga
och strömlinjeforma anmälandeförfarandena.
Där föreskrivs dessutom metoder för beräkning

av de tidsfrister och den räntesats som skall
tillämpas i återkravsförfarandena. Förordningen
förväntas antas under första kvartalet 2004.

2.2.5 Sektorsövergripande rambestämmelser 
för stora investeringsprojekt (2002)

388. Efter intensiva överläggningar med med-
lemsstaterna har kommissionen ändrat de sek-
torsövergripande rambestämmelserna om regio-
nalstöd till stora investeringsprojekt som antogs
2002 för att inrätta snabbare, enklare och mer till-
förlitliga kontrollsystem för statligt stöd till stora
investeringar (2).

389. För att förebygga en allvarlig snedvridning
av konkurrensen innehåller rambestämmelserna
strikta regler för sektorer med strukturproblem.
En förteckning över sådana sektorer skulle ha
upprättats i slutet av 2003. På grund av de prak-
tiska och tekniska svårigheterna med att sam-
manställa den och med hänsyn till medlemssta-
ternas krav har kommissionen beslutat att skjuta
antagandet av förteckningen på framtiden.

390. I avsaknad av denna förteckning föreslog
kommissionen den 30 oktober 2003 att alla med-
lemsstater som en lämplig åtgärd enligt artikel 88.1
i EG-fördraget skulle förlänga de befintliga över-
gångsreglerna för stora investeringsprojekt inom
”känsliga” sektorer t.o.m. den sista december
2006. Enligt dessa regler får inget stöd beviljas
till stora projekt inom syntetfibersektorn och
endast begränsat stöd tillåts inom bilsektorn.
Kommissionen föreslog också att införa förfaran-
dekrav avseende regionala investeringsprojekt
inom varvsindustrin.

391. Samtliga medlemsstater godtog kommissio-
nens förslag och 2002 års sektorsövergripande ram-
bestämmelser har ändrats i enlighet med detta (3).

2.2.6 Stöd till forskning och utveckling inom 
små och medelstora företag

392. Stöd till forskning och utveckling kan bidra
till ekonomisk tillväxt, stärkt konkurrenskraft och
ökad sysselsättning. Stöd till forskning och
utveckling avsett för små och medelstora företag
är särskilt viktigt, eftersom en av de små och med-
elstora företagens nackdelar är deras svårigheter
att få tillgång till nya tekniska lösningar och teknik-
överföringar. Kommissionen anser att statligt

¥1∂ Se punkt 15 i rambestämmelserna.
¥2∂ Se XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken (2002), s. 112.
¥3∂ EUT C 263, 1.11.2003.
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stöd till forskning och utveckling kan vara ett inci-
tament för små och medelstora företag att satsa
hårdare på forskning och utveckling, eftersom de
normalt endast spenderar en mindre del av sin
omsättning på forskning och utveckling. Därför
föreslog kommissionen den 12 augusti 2003 en
ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att
inbegripa stöd till forskning och utveckling (1).
Ändringen förväntas antas i början av 2004.

2.2.7 Preliminärt bidrag till statligt stöd 
till bredbandsinfrastruktur för ARCP

393. Den 28 juli antog kommissionens avdel-
ningar ett arbetsdokument med riktlinjer för krite-
rier och former för att genomföra strukturfonderna
till stöd för elektronisk kommunikation. Riktlin-
jerna inriktades på kriterier för att bevilja gemen-
skapsstöd till initiativ som handlar om bredbands-
infrastruktur, men inbegrep också frågeställningar
kring statligt stöd på området. När det gäller kon-
kurrensreglerna bör det noteras att gemenskapsstöd
inte utgör statligt stöd i den mening som avses i arti-
kel 87.1 i EG-fördraget men omfattas av samma
regler och räknas samman med medlemsstaternas
finansiering när man bedömer tillåtna stödbelopp.
Följande aspekter togs upp i riktlinjerna: 

Infrastruktur som ägs av myndigheter

394. Finansiering av bredbandsinfrastruktur
som ägs av en myndighet utgör inte statligt stöd i
den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördra-
get. Vid upphandling av arbete för att bygga ut
sådan infrastruktur måste man följa relevant
gemenskapslagstiftning på området. Om infra-
strukturen görs tillgänglig för företag skall detta
ske på icke-diskriminerande villkor och mot
lämpliga avgifter. Om marknaden inte klarar att
erbjuda likvärdiga tjänster förväntas sådana
avgifter inte täcka samtliga kostnader för investe-
ringen, men de får inte ge användarna av infra-
strukturen ökade vinstmöjligheter.

395. Om en tjänst som är likvärdig med infra-
strukturen redan tillhandahålls av marknaden
skall infrastrukturen hyras ut till avgifter som
täcker kostnaderna och ger en rimlig avkastning
på investeringen. Om förvaltningen av infrastruk-
turen anförtros en tredje part skall detta ske för en
begränsad tid efter ett öppet, genomskådligt och
icke-diskriminerande förfarande, helst i form av

ett upphandlingsförfarande som leder till att
koncessionshavaren betalar en marknadsmässig
ersättning. I allmänhet bör detta förfarande orga-
niseras på lämplig (nationell, regional eller lokal)
nivå under överinsyn av den behöriga myndighe-
ten, som skall se till att relevant lagstiftning lik-
som den nationella och regionala politiken på
området informationssamhället följs. Förvaltaren
av infrastrukturen skall åläggas driftsvillkor som
säkerställer att infrastrukturen förblir öppen för
alla aktörer som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster
på icke-diskriminerande villkor.

Infrastruktur som ägs av företag

396. Vid (med-)finansiering av en infrastruktur
som ägs av ett företag måste det statliga finansie-
ringsbidraget villkoras med att företaget godtar
driftsvillkor som säkerställer att infrastrukturen
förblir öppen för alla aktörer som tillhandahåller
elektroniska kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster på icke-diskriminerande villkor.

397. Det skall bevisas att den statliga finansie-
ringen begränsas till det minimum som krävs för
att projektet skall genomföras, så att man ser till att
den aktör som använder infrastrukturen inte får en
avkastning som överstiger en normal marknads-
mässig avkastning på sin verksamhet. I detta syfte
bör den statliga finansieringen ges genom ett öppet
anbudsförfarande. I allmänhet bör detta förfarande
organiseras på lämplig (nationell, regional eller
lokal) nivå under överinsyn av den behöriga myn-
digheten, som skall se till att relevant lagstiftning
liksom den nationella och regionala politiken på
området informationssamhället följs. Konkurre-
rande företag bör uppmanas att lämna tekniska och
finansiella anbud. Kontraktet skall tilldelas den
eller de företag som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät som uppfyller specificerade
minimikrav på tjänsten (vad gäller tjänstens kvali-
tet, framtida förbättringar m.m.) till lägst kostnad.

Projekt som avser sluten infrastruktur

398. Direktfinansiering av anläggningar och
utrustning som inte är öppna för alla, utan är
avsedd för en eller flera aktörer eller anlägg-
ningar som är reserverade för en viss aktör till
följd av en överenskommelse med tillsynsmyn-
digheten uppfyller inte kraven för finansiering av
projekt som avser öppen infrastruktur.

399. Finansiering av anläggningar och utrust-
ning som är avsedd för en viss slutanvändare¥1∂ EUT C 190, 12.8.2003, s. 3.
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kan utgöra statligt stöd om slutanvändaren är ett
företag. Under vissa omständigheter behöver
sådan finansiering inte utgöra statligt stöd eller
kan utgöra lagligt stöd om den är nödvändig
för tillhandahållandet av en tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse. Om finansieringen utgör
statligt stöd kan det vara lagligt enligt reglerna
om stöd till små och medelstora företag, stöd
för regionala ändamål eller stöd av mindre bety-
delse.

400. Tillhandahållandet av tjänsten skall följa
principerna om öppenhet, icke-diskriminering,
proportionalitet och minsta möjliga störningar
på marknaden. Om tjänsten inte tilldelas genom
ett öppet, genomskådligt och icke-diskrimine-
rande förfarande skall företaget åläggas att
införa ett separat redovisningssystem för den
aktuella tjänsten som gör det möjligt att fast-
ställa den offentliga ersättningens storlek eller
hos de avgifter som gäller för användning av
tjänsten.

2.2.8 Översyn av riktlinjerna för statligt 
stöd för regionala ändamål för perioden 
efter januari 2007

401. I 1998 års riktlinjer för statligt stöd för
regionala ändamål anges att kommissionen skall
se över dem inom fem år efter att de trädde i
kraft (1). Kommissionen gjorde en sådan över-
syn under våren 2003 och kom fram till att det i
nuläget inte var nödvändigt att ändra riktlin-
jerna. Den 2 april (2) beslutade kommissionen
dock att göra en övergripande översyn i tillräck-
ligt god tid för att medlemsstaterna och kommis-
sionen skall kunna utarbeta, anmäla och god-
känna regionalstödskartor för perioden efter den
1 januari 2007.

402. För att ta hänsyn till de strukturella föränd-
ringar som följer av utvidgningen, den ekono-
miska utvecklingen och den starka politiska
viljan att öka EU:s konkurrenskraft, har kommis-
sionen inlett en omfattande reflektion kring sin
framtida politik på området regionalstöd. Denna
reflektion görs i nära samarbete med de gamla
och nya medlemsstaterna, och med full öppenhet.
Följaktligen uppmanades både de gamla och de
nya medlemsstaterna att inkomma med synpunk-
ter som de ansåg vara relevanta för översynen av
regionalstödet.

3. Utvidgningen (3)

403. Under högtidliga former undertecknades
anslutningsfördragen med tio länder den 16 april
2003. Förberedelserna för att integrera de tio län-
derna i Europeiska unionen har lett fram till en för-
sta förteckning över befintliga stödåtgärder som
skall inbegripas i anslutningsfördraget för de tio
nya medlemsstaterna. Arbetet har fortsatt enligt
det s.k. interimsförfarandet som innehåller den
rättsliga ramen för bedömning av stödordningar
och individuella stödåtgärder som påbörjats i en ny
medlemsstat före anslutningsdagen och som kom-
mer att gälla efter detta datum. Det gäller de åtgär-
der som ännu inte tagits upp i förteckningen över
”befintliga stödåtgärder” som finns i bilaga IV till
anslutningsfördraget. Detta förfarande kommer att
tillämpas fram till den 30 april 2004, och innebär
att de blivande medlemsstaterna skall anmäla pla-
nerade stödåtgärder till kommissionen.

404. Enligt förfarandet skall de blivande medlems-
staterna regelbundet lämna till kommissionen en
förteckning över befintliga stödåtgärder som har
bedömts av den nationella övervakningsmyndighe-
ten för statligt stöd, och som denna konstaterat vara
förenlig med gemenskapens regelverk, tillsammans
med eventuella upplysningar som är väsentliga för
bedömningen av förenligheten hos den stödåtgärd
som skall granskas. Efter anmälan kommer kom-
missionen att bedöma om de anmälda stöd som gäl-
ler efter anslutningen är förenliga med den inre
marknaden. Om kommissionen inte invänder mot
en viss anmäld stödåtgärd med hänvisning till all-
varliga tvivel om huruvida åtgärden är förenlig med
den inre marknaden inom tre månader efter att den
fått fullständiga upplysningar om åtgärden, skall det
anses att kommission inte har några invändningar.
Om kommissionen beslutar att invända mot en viss
åtgärd sker detta i form av ett beslut att inleda
granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i EG-för-
draget. Om ett sådant beslut fattas före anslutnings-
dagen träder det i kraft först på anslutningsdagen.

B — Stödbegreppet

1. Stödets ursprung

405. Den 19 mars godkände kommissionen två
åtgärder som kallades MEP (Milieukwaliteit van
de ElektriciteitsProductie – miljövänlig elpro-

¥1∂ EGT C 74, 10.3.1998, s. 9–31 (98/C 74/06).
¥2∂ EGT C 110, 8.5.2003, s. 24. ¥3∂ Se även kapitel V om internationell verksamhet.
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duktion), som syftade till att främja förnybara
energikällor (1) och kombinerad el- och värme-
produktion (2). Denna stödordning syftar till att
öka utbudet. Genom den nya stödordningen kom-
mer man att bevilja driftstöd under en period som
fastställs till högst tio år med en total budget på
2,503 miljoner euro. Stödordningen finansieras
genom ett obligatoriskt bidrag från elkonsumen-
terna i form av en förhöjd anslutningsavgift som
går till en fond. Fonden kommer att gynna neder-
ländska producenter av förnybar el och av kombi-
nerad el- och värmeproduktion som matar sin el
till högspänningsnätet.

406. Tre av kriterierna för statligt stöd, nämligen
selektivitet, fördel och påverkan på handeln, är
uppenbart uppfyllda i detta fall. När det gäller
frågan om statliga medel kommer systemet att
finansieras genom en fond. EG-domstolens rätts-
praxis inbegriper tre samlade kriterier för att
bedöma inslaget av statliga medel när pengar
överförs av en fond (3): fonden skall ha inrättats
av staten, finansieras med bidrag som beslutats
eller förvaltas av staten, samt användas för att
gynna vissa företag. Kommissionen noterade att
fonden har inrättats av staten, förvaltas av det
statliga företaget TenneT och enbart kommer att
gynna nederländska producenter av förnybar el
och av kombinerad el- och värmeproduktion.
Kommissionen konstaterade därför att systemet
utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel
87.1 i EG-fördraget. Kommissionen bedömde
sedan åtgärderna utifrån gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till skydd för miljön (4).

407. Stödordningen kommer att finansieras
genom ett obligatoriskt bidrag från alla elkonsu-
menter i form av en höjd anslutningsavgift som är
lika stor för alla konsumenter (oavsett hur mycket
el de konsumerar). Under det granskade året upp-
går höjningen till 34 euro. Ur energi- och miljö-
politisk synvinkel stöder kommissionen inte ett
sådant system eftersom det inte stämmer överens
med principen att förorenaren betalar. Dessutom
skulle ett sådant system strida mot principen om
samhällsomfattande tjänster: det pris som skall
betalas för den miljövänliga elen kan tyckas vara
oproportionerligt högt för små elkonsumenter.
Enligt gemenskapens nuvarande lagstiftning har

emellertid medlemsstaterna fria händer att
utforma sina system för skatter och liknande
avgifter.

408. Den 24 juni godkände direkt enligt artikel
87.3 c i EG-fördraget kommissionen ett neder-
ländskt regelverk för ett system för handel med
utsläpp av kväveoxider (5) mellan privata företag.
Kommissionen har redan fattat olika beslut om
ordningar för handel med utsläpp eller förore-
ningar som liknar den anmälda ordningen. I dessa
ordningar används en rad olika överlåtbara
utsläpps- eller föroreningsdokument, såsom kvo-
ter, ransoner, certifikat och krediter. Kommissio-
nen anser att överlåtbara utsläppsdokument utgör
immateriella tillgångar som myndigheterna ger
mottagarna. När det gäller bedömningen av stat-
ligt stöd finns det två typer av handelsordningar,
det ena faller under artikel 87.1 i EG-fördraget (6)
och det andra utanför denna artikel.

409. Skillnaden mellan de två typerna av ord-
ningar beror på huruvida myndigheterna använ-
der ett alternativ där de säljer eller auktionerar ut
den immateriella tillgången till mottagaren. I den
första ordningen är det logiskt att myndigheterna
säljer eller auktionerar ut utsläpps- eller förore-
ningsdokumentet till den aktör som genererar
utsläppet eller föroreningen eftersom det överlåt-
bara dokumentet ger denne rätt att (direkt eller
indirekt) släppa ut eller förorena. I den andra ord-
ningen har det överlåtbara dokumentet inget
värde för mottagaren gentemot staten, utan utgör
bara en auktorisation för en viss produktion eller
ett visst utsläpp. 

410. Det faktum att det finns en marknad för
handel med utsläpps- eller föroreningsdokument
är ett tecken på värdet på den tillgång som tillde-
las. Att företag kommer att dra på sig kostnader
för att realisera värdet på de överlåtbara utsläpps-
eller föroreningsdokumenten ändrar inte det fak-
tum att det föreligger en fördel, men kan betrak-
tas som en positiv faktor vid bedömningen av den
aktuella ordningens förenlighet med EG-fördra-
get.

411. För det första kommer överlåtbara kväve-
oxidskrediter direkt att bidra till en absolut
utsläppsnorm som företagen åläggs av staten.

¥1∂ N 707/2002.
¥2∂ N 708/2002.
¥3∂ EG-domstolens domar av den 2 juli 1974 i mål C-173/73, Italien

mot kommissionen, och av den 22 mars 1997 i mål C-78/79, Stei-
nike mot Tyskland.
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¥5∂ N 35/2003, EUT C 227, 23.9.2003.
¥6∂ Se exempelvis kommissionens beslut av den 29 mars 2000 i

ärende N 653/99, Danmark – kvotsystem för koldioxid (EGT C
322, 11.11.2000, s. 9) och kommissionens beslut av den
28 november 2001 i ärende N 416/01, Förenade kungariket – sys-
tem för handel med utsläpp (EGT C 88, 12.4.2002, s. 16).
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Sålunda är den anmälda ordningen för handel
med utsläpp av kväveoxider jämförbar med en
direkt tilldelning av en kvot av kväveoxidutsläpp.
För det andra är det producenten själv som är
skyldig att uppfylla denna utsläppsnorm. För det
tredje har de nederländska myndigheterna ett
alternativ till att sälja eller auktionera ut utsläpps-
normer. Dessa privata ordningar utgör därför stat-
liga medel i den mening som avses i artikel 87.1 i
EG-fördraget.

412. Den 17 september avslutade kommissionen
sitt formella granskningsförfarande som syftade
till att slå fast huruvida statligt stöd hade beviljats
i samband med projektet Space Park Bremen (1) i
Tyskland. Kommissionen konstaterade att Bre-
mens delägande i Köllmann AG, projektets
ledande investerare, hade kommit att sakna grund
eftersom det inte genomförts. Eftersom Tyskland
hävdade att det inte förekom statliga medel och
att det inte var staten, utan ett offentligt företag,
som hade beviljat lånet utgick kommissionen
från de regler som EG-domstolen utvecklat i sin
dom i målet ”Stardust” (2), och konstaterade att
det förekom statliga medel och att det var de
tyska myndigheterna som hade beviljat lånet. 

413. Efter att ha granskat villkoren för lånet och
dess inslag av stöd utifrån marknadsmässiga vill-
kor beslutade kommissionen att anta ett delvis
negativt beslut. Kommissionen konstaterade att
lånet inbegrep olagligt och oförenligt stöd som
skulle beräknas som skillnaden mellan den ränta
som faktiskt togs ut och relevant tillämplig refe-
rensränta plus 400 punkter fr.o.m. den 1 april 2002
för att återspegla en förmodad riskökning för lån-
givaren. Kommissionen uppmanade också Tysk-
land att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder
för att eliminera det olagliga stöd som ingick i
lånet. Om lånet fortsatte att löpa skulle Tyskland
ändra åtgärden genom att ta ut en ränta som mot-
svarar referensräntan plus 400 punkter samt införa
villkoret att lånet skall betalas tillbaka med kort
varsel.

2. Fördelar för ett eller flera företag

414. I sitt beslut av den 17 september 2003 om
en stödordning som anmälts av Italien (3) ansåg
kommissionen att det första stödkriteriet enligt

artikel 87.1 i EG-fördraget inte var uppfyllt efter-
som ordningen inte medförde några fördelar för
investerarna, fonden eller de företag som investe-
ringarna gjordes i. Kommissionen kunde därmed
konstatera att den aktuella åtgärden inte utgjorde
statligt stöd. 

415. I sin bedömning grundade sig kommissio-
nen på meddelandet om statligt stöd och
riskkapital (4). Enligt detta meddelande kan man
om de statliga medlen investeras i fonden på
samma villkor som de som gäller för privata
investerare normalt anse att åtgärden inte medför
någon fördel. I det aktuella ärendet ledde flera
faktorer fram till att kommissionen konstaterade
att det inte förelåg något stöd. Bland dessa båda
faktorer bör följande nämnas: förvaltaren av risk-
kapitalfonden, som också skall bidra med sitt
eget kapital till fonden, skulle väljas ut genom ett
anbudsförfarande (efter vilket det lägsta budet
skulle väljas), och ordningen ger inte några för-
månliga villkor till investeraren. 

416. I ett ärende om nya företag på Sardinien
antog kommissionen ett beslut om förenligt
stöd (5). Stödordningen uppvisar i själva verket
vissa skillnader som inte gör det möjligt att slå
fast att något stöd inte föreligger. En av dessa
skillnader handlar om ersättning till fondförvalta-
ren, som också är investerare eftersom denne
bidrar med sitt kapital till fonden. Enligt stödord-
ningen skall en grundersättning utgå på i genom-
snitt 5 % per år av det inbetalda kapitalet. Utöver
denna grundersättning beviljas förvaltaren/inves-
teraren en premie på 35 % av skillnaden mellan
den faktiska avkastningen på investeringen och
den minsta objektiva avkastningen. På grund av
denna premie, som inte har ett tak på 5 % som i
den andra stödordningen, kunde kommissionen
inte utesluta att det förekom en fördel för förval-
taren/investeraren. Eftersom de andra kriterierna
för statligt stöd också var uppfyllda konstaterade
kommissionen att åtgärden utgjorde statligt stöd.

417. I sitt beslut av den 27 november 2003 om en
stödordning som anmälts av Italien (6) tog kom-
missionen ställning till en stödordning som
gällde inrättandet av tre fonder som skulle
genomföra förvärv, ställa ut garantier till investe-
rare, tillhandahålla kapitalförskott till förmån för
investerare och delägarlån.

¥1∂ C 53/2002.
¥2∂ Mål C-482/99, Frankrike mot kommissionen (Stardust marine),

REG 2002, s. I-04397.
¥3∂ N 511/02.
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418. Inom ramen för denna stödordning skall
förvaltaren av kapitalriskfonderna som utsetts
genom anbudsinfordran bidra med sitt eget kapi-
tal till fonden. Kommissionen påminde om att
urvalet genom anbudsinfordran bl.a. gör att man
kan fastställa förvaltningskostnaderna, dvs. den
maximala ersättningen till den utsedda personen.
För denna stödordning finns urvalskriterier som
är såväl tekniska (tilldelning av maximalt
80 poäng av 100) som ekonomiska (tilldelning av
maximalt 20 poäng av 100). Följaktligen har
kommissionen konstaterat att priskriterierna i det
undersökta fallet bara är ett av två element i till-
delningen av marknadsandelarna. Framför allt
innebär tilldelningen av maximalt 80 poäng av
100 utifrån tekniska kriterier och maximalt
20 poäng av 100 utifrån priset ett system som
befrämjar att kvaliteten bedöms utifrån strikt
objektiva kriterier till en lägre kostnad för den
offentliga förvaltningen. På grund av tilldel-
ningen av marknadsandelar utifrån en kombina-
tion av tekniska och ekonomiska element som
uppenbart inte överensstämmer med varandra i
stället för att utgå från priset kan med andra ord
upphandlingsförfarandet i detta fall inte säker-
ställa att man väljer den anbudsgivare som kan
erbjuda tjänsterna till den lägsta kostnaden (1).
Kommissionen har också lagt märke till att vissa
insatser som föreskrivs i reglerna förutsätter
användning av medel som förvaltaren eller inves-
teraren betalat in till fonden. En investerare som
agerar enligt de principer som en privat investe-
rare i en marknadsekonomi följer skulle emeller-
tid inte godta utdelningen av stöd som tär på hans
egna medel. Mot bakgrund av detta fördjupade
kommissionen sin undersökning och drog sedan
slutsatsen att det var omöjligt att utesluta en för-
del för investeraren.

419. I februari 2003 inledde kommissionen
granskningsförfarandet i fråga om ett nytt stöd till
förmån för Fairchild Dornier GmbH, en tysk
flygplanstillverkare som varit insolvent sedan
mars 2002. Det nya stödet kompletterade en 50-
procentig garanti som förbundsregeringen och
delstaten Bayern beviljat på ett lån på 90 miljoner
dollar (cirka 85 miljoner euro) som kommissio-
nen hade godkänt i juni. Det nya stödet består av

en förlängning av den godkända garantin och
bidrag på 19,2 miljoner euro från det federala
sysselsättningsinstitutet (Bundesanstalt für
Arbeit) som syftar till att täcka 65 % av kostna-
derna för en social plan som skulle omfatta hälf-
ten av Dorniers personal. Undersökningen skulle
framför allt klargöra om åtgärderna utgjorde stat-
ligt stöd. De tyska myndigheterna å sin sida häv-
dade i själva verket att åtgärderna inte omfattas av
kontrollen av statligt stöd till följd av de anställ-
das individuella rätt till ersättning.

420. Den 13 maj beslutade kommissionen att inte
göra några invändningar mot införandet av ett risk-
utjämningssystem på den irländska marknaden
för sjukförsäkringar (2). Genom att införa detta
system eftersträvar de irländska myndigheterna att
förebygga att nya aktörer på marknaden ”plockar
russinen ur kakan”, dvs. bara väljer ur försäkringar
med låg risk. Enligt kommissionens undersökning
behövs riskutjämningssystemet för att säkra stabi-
liteten hos det sjukförsäkringssystem som de
irländska myndigheterna har valt. Detta val inne-
bär en marknad med enhetliga avgifter för olika
försäkringstjänster. Dessutom har systemet utfor-
mats för att se till att de planerade utjämnings-
bidragen, som skall förvaltas av den irländska
sjukförsäkringsmyndigheten, begränsas till det
minimum som krävs för att neutralisera skillnader
i försäkringstagarnas riskprofiler. Riskutjämnings-
systemet omfattas därför inte av EU-reglerna om
statligt stöd. 

3. Selektivitet

421. Den 24 juni godkände kommissionen enligt
artikel 87.3 c i EG-fördraget ett svenskt system
för investeringsstimulans som tillfälligt mins-
kade kostnaden för att bygga en viss typ av bostad
i Sveriges tillväxtområden (3). Genom systemet
beviljas stöd till fastighetsägare som har små
hyresbostäder. Systemet är neutralt i fråga om
investeringarnas ursprung eftersom både inhem-
ska och utländska investerare har rätt att få stödet.

422. Den 30 april inledde kommissionen det for-
mella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i
EG-fördraget i fråga om den österrikiska lagen
om nedsatt energiskatt (4). Lagen gäller mellan
den 1 januari 2002 och den 31 december 2003
och ger alla företag rätt till återbetalning av ener-¥1∂ I domen i målet Altmark av den 24 juli 2003 (mål C-280/00,

punkt 93) inskärper domstolen vikten av ”ett offentligt upphand-
lingsförfarande som gör det möjligt att välja den anbudsgivare
som kan tillhandahålla dessa tjänster till den lägsta kostnaden för
det allmänna” för att fastställa kompensation för de kostnader
som härleder sig från offentliga tjänster. Denna princip torde
kunna tillämpas analogt på den berörda förordningen. 
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giskatt på naturgas och elkraft om dessa skatter
tillsammans överstiger 0,35 % av företagens net-
toproduktionsvärde. Genom 2000 års lag om
nedsatt energiskatt har man utökat den ursprung-
liga räckvidden när det gäller stödmottagarna,
nämligen varuproducenter, för att beakta domsto-
lens dom i målet Adria-Wien-Pipeline (1). Öster-
rike hävdade att denna ändring skulle medföra att
åtgärden fick karaktären av en allmän åtgärd.
Kommissionen erkänner att lagändringen faktiskt
eliminerar den rättsliga begränsningen till vissa
sektorer i ekonomin. Den anser dock att skatte-
nedsättningen fortfarande är selektiv. Taket på
0,35 % anses fortfarande få till följd att motta-
garna utgörs av företag som har en stor energiför-
brukning i förhållande till sitt nettoproduktions-
värde. Dessa företag måste betraktas som en
selektiv grupp företag i den mening som avses i
artikel 87.1 i EG-fördraget.

423. Eftersom alla andra kriterier för statligt stöd
är uppfyllda, bedömde kommissionen stödets
förenlighet med 2001 års gemenskapsriktlinjer
för statligt stöd till skydd för miljön i fråga om två
grupper av mottagare, nämligen de varuprodu-
center som fortsatte att åtnjuta skattenedsätt-
ningen och servicesektorn som beviljades ned-
sättningen först från 2002 (2).

4. Snedvridning av konkurrensen

424. Den 19 mars beslutade kommissionen att en
subvention på 4,6 miljoner euro (9 miljoner tyska
mark) som Tyskland beviljade Linde AG 1997 inte
utgjorde stöd enligt EG-fördraget (3). Beslutet
följer på förstainstansrättens dom av den
17 oktober 2002 i mål T-98/00. Linde AG är en del
av Linde Group, en internationell teknikkoncern
med 46 000 anställda runt om i världen. År 1993
sålde det tyska privatiseringsorganet Treuhandan-
stalt (THA) en produktionsanläggning för aminer i
Leuna (Sachsen-Anhalt) till Union Chimique
Belge (UCB). Samtidigt ingick THA en långsiktig
leveransskyldighet som innebar att man lovade att
leverera koloxid till ett fast pris till UCB. 

425. Produktionskostnaderna för koloxid över-
steg dock THA:s ursprungliga förväntningar.
Med det pris som man hade kommit överens om
skulle avtalet åsamka THA stora förluster. För att
minska sina förluster sökte THA en investerare

som var villig att ta över dess förlustbringande
leveransskyldighet. Den enda investeraren som
var intresserad och objektivt lämpad att ta över
THA:s skyldighet att leverera koloxid var Linde
AG eftersom detta företag varit etablerat i Leuna-
området som gasproducent sedan 1994. Kostna-
derna för att bygga den nya anläggningen upp-
gick till 6,4 miljoner euro (12,5 miljoner tyska
mark). Linde AG bidrog med 1,8 miljoner euro
(3,5 miljoner tyska mark) till dessa kostnader av
egna medel, medan BvS (efterföljare till THA)
bidrog med 4,6 miljoner euro (9 miljoner tyska
mark) (”subventionen”). Subventionen understeg
kostnaderna för den helt nya anläggningen, vilka
uppgick till cirka 10,3 miljoner euro (20 miljoner
tyska mark).

426. Kommissionen inledde det formella
granskningsförfarandet i juli 1999 eftersom den
hyste allvarliga tvivel om huruvida subventionen
till Linde utgjorde stöd. I januari 2000 avslutade
kommissionen förfarandet med ett delvis negativt
beslut, där den – i enlighet med bestämmelserna
om stöd för regionala ändamål – angav att den del
som överstiger 35 % av de stödberättigade inves-
teringskostnaderna för anläggningen (cirka
2,3 miljoner euro (4,4 miljoner tyska mark))
inte var förenlig med EG-fördraget. Den
17 oktober 2002 upphävde förstainstansrätten
kommissionens beslut genom att konstatera att
Linde AG inte hade beviljats något stöd.

427. På grundval av rättens dom gjorde kommis-
sionen en ny bedömning av åtgärden och konsta-
terade att subventionen inte utgjorde statligt stöd
eftersom det framgick att åtgärden inte påverkade
handeln eller snedvred konkurrensen. Linde var
det enda företaget som objektivt sett var lämpligt
att leverera koloxid till UCB, och det levererade
hela sin produktion till UCB. För den tyska reger-
ingen var Linde bara ett instrument för att se till
att dess skyldighet att leverera koloxid till UCB
fortsatte att uppfyllas. Subventionen begränsades
till vad som var nödvändigt i detta avseende.

5. Påverkan på handeln

428. Den 2 juli 2002 inledde kommissionen det
formella granskningsförfarandet i fråga om en
individuell tillämpning av en stödordning till för-
mån för ett portugisiskt företag¸ Vila Galé, för
förvärv och renovering av hotell i Brasilien (4).

¥1∂ Mål C 143/99.
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Den föreslagna stödåtgärden inbegriper både
nationella medel och medfinansiering från Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Efter undersökningen kom kommissionen fram
till slutsatsen att medlen från ERUF inte fick
användas för investeringar utanför EU.

429. I avsaknad av gemenskapsriktlinjer för
turism måste kommissionen å andra sidan
bedöma detta stöd direkt utifrån artikel 87.3 c i
EG-fördraget. Framför allt bedömde den huru-
vida stödet skulle underlätta en utveckling av
turismen i Portugal utan att påverka handeln i
negativ riktning i en omfattning som strider mot
det gemensamma intresset. Av ett antal skäl, sär-
skilt stödmottagarens och stödets relativa litenhet
liksom det faktum att detta var företagets första
erfarenhet av internationalisering, konstaterade
kommissionen att stödet skulle få mycket begrän-
sade effekter på handeln mellan medlemsstaterna
och i viss mån även få positiva effekter på den
portugisiska ekonomin. Den 15 oktober fattade
kommissionen ett slutgiltigt villkorat beslut om
denna åtgärd. Stödet konstaterades vara förenligt
med EG-fördraget förutsatt att inga gemenskaps-
medel från ERUF användes.

C — Bedömning av stödens 
förenlighet med den inre marknaden

1. Branschövergripande stöd

1.1 Undsättningsstöd

430. Den 17 september inledde kommissionen
det formella granskningsförfarandet för att
bedöma förenligheten hos alla stödåtgärder till
förmån för Alstom som Frankrike anmälde i
augusti. Undersökningen inbegrep också ett antal
åtgärder som kommissionen hade underrättats
om av olika källor, och som kunde innehålla
inslag av statligt stöd.

431. Samtidigt som den inledde det formella
granskningsförfarandet ansåg kommissionen att
villkoren var uppfyllda för att utfärda ett föreläg-
gande att upphäva utbetalningarna för två av
åtgärderna till dess att kommissionen fattat beslut
om deras förenlighet. De aktuella åtgärderna
avsåg Frankrikes deltagande i Alstoms kapitalök-
ning och betalningen av ett förlagslån.

432. Kommissionen beslutade att uppmana
Frankrike att ändra åtgärdspaketet innan den ut-

färdade föreläggandet. Den gav Frankrike fem
dagar att upphäva eventuella åtgärder som skulle
innebära ett oåterkalleligt tillskott till Alstoms
egna kapital. Annars skulle den kommissionsle-
damot som ansvarar för konkurrensfrågor till-
sammans med kommissionens ordförande anta
och skicka föreläggandet. Frankrike gick inom
uppsatt tidsfrist med på att ändra stödpaketet ge-
nom att ersätta sina direkta tillskott till Alstoms
kapital med skuldinstrument som inte skulle få
oåterkalleliga effekter på marknaden. Frankrike
gick också med på att låta kommissionen god-
känna sina eventuella framtida tillskott till Al-
stoms kapital. Mot denna bakgrund avstod kom-
missionen från att utfärda ett föreläggande,
eftersom de nya åtgärderna gick att återställa.
Detta innebar dock inget godkännande från kom-
missionens sida. Kommissionen kommer att fatta
sitt beslut när den väl har avslutat pågående un-
dersökning. 

433. Ändringarna var inte bara formella, utan
innebar också ändringar i sak (den kortsiktiga likvi-
diteten ökades med 1,1 miljard euro), vilket fick
kommissionen att utvidga sin undersökning genom
det beslut som antogs den 15 oktober. Det anmälda
stödpaketet är nu värt cirka 8,2 miljarder euro,
varav 4,275 miljarder euro utgör statligt stöd från
Frankrike (1). Utvidgningen av förfarandet gör
det möjligt för kommissionen att bedöma fören-
ligheten hos hela paketet. I sin undersökning uti-
från gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
undsättning och omstrukturering av företag i svå-
righeter kommer kommissionen först att i detalj
bedöma om omstruktureringsplanen är tillräcklig
för att återskapa Alstoms lönsamhet. För det
andra kommer kommissionen att undersöka de
marknader där Alstom verkar och behovet av kor-
rigerande åtgärder för att motverka den snedvrid-
ning av konkurrensen som stödet leder till. Slutli-
gen kommer kommissionen att avgöra huruvida
stödet är begränsat till vad som är nödvändigt för
att återskapa företagets lönsamhet. Kommissio-
nen kan inte godkänna något stöd utöver vad som
krävs för omstruktureringen.

434. Den 19 mars godkände kommissionen und-
sättningsstöd till Babcock Borsig Power Service
GmbH (”BBP Service”) (2) i form av en 90-pro-
centig statlig garanti för två krediter på
52,5 miljoner euro. Krediterna kommer att
utsträckas till en period på sex månader. De

¥1∂ C 58/03.
¥2∂ N 703/B/02.



88
underliggande krediterna skulle ges av ett kon-
sortium av banker. Garantin och krediterna skulle
hjälpa företaget att fortsätta sin verksamhet i sex
månader och ge det tid att fatta beslut om sin
framtid. BBP Service var ett dotterföretag till det
insolventa företaget Babcock Borsig AG. Det
verkar inom området kraftverkstjänster. BBP
Service har varit föremål för insolvensförfaran-
den sedan september 2002. Företaget hade stött
på svårigheter på grund av Babcock Borsig-kon-
cernens insolvens, som orsakat många uteblivna
betalningar.

435. Kommissionen bedömde garantin utifrån
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till und-
sättning och omstrukturering av företag i
svårigheter (1). Enligt dessa riktlinjer kan kom-
missionen godkänna undsättningsstöd som ett
enstaka likviditetsstöd till ett företag i svårigheter
för att hålla igång verksamheten medan en
omstrukturerings- eller likvidationsplan utarbe-
tas. Kommissionen konstaterade att lånegarantin
uppfyllde de villkor som anges i riktlinjerna. Den
motiverades av allvarliga sociala problem, bevil-
jades i form av krediter till marknadsränta som
skall återbetalas eller i form av statliga garantier
för sådana krediter, begränsades till vad som är
nödvändigt och har inga otillbörliga negativa
spridningseffekter på andra medlemsstater.

1.2 Omstruktureringsstöd

436. Den 23 juli beslutade kommissionen att
inleda ett formellt granskningsförfarande för att i
detalj granska det omstruktureringsstöd som den
brittiska staten beviljat British Energy plc (2). Bri-
tish Energy plc (”BE”) är en av de största aktörerna
på den brittiska elmarknaden. Företaget driver
framför allt kärnkraftverk. De sänkningar av gros-
sistpriset på el som följde på införandet av ett nytt
elhandelssystem i England och Wales har kraftigt
minskat kassaflödet från gruppens kärnkraftverk.
Den 11 november 2002 beslutade kommissionen
att inte göra några invändningar mot den brittiska
statens undsättningsstöd (3).

437. Den 7 mars anmälde de brittiska myndighe-
terna en omstruktureringsplan som syftade till att
återskapa BE:s långsiktiga lönsamhet. Den brit-
tiska staten åtog sig att finansiera historiska kärn-

relaterade förpliktelser, särskilt i fråga om för-
valtningen av bränsle som laddats före
omstruktureringen och avvecklingen av BE:s
kärnkraftverk. I planen föreskrivs också omför-
handlingar av avtal om bränsleleveranser och
hantering av utbränt bränsle med det statliga före-
taget British Nuclear Fuels Limited (”BNFL”),
vilka ledde till en sänkning av de priser som
BNFL tar ut av BE för dessa tjänster. British
Energy plc förhandlade också fram ett frysnings-
avtal och ett antal avtal om finansiell omstruktu-
rering med sina viktigaste borgenärer. BE har
också utformat en ny affärsstrategi och avyttrat
sina tillgångar i Nordamerika. Slutligen bevilja-
des BE tre månaders uppskov med att betala fas-
tighetsskatt av de lokala myndigheterna. 

438. Kommissionen har preliminärt undersökt det
stöd som anmälts enligt EG-fördraget. Eftersom
en del av de aktuella åtgärderna omfattas av Eur-
atomfördraget måste de bedömas mot bakgrund av
målen i detta fördrag. Utifrån de dokument som
hittills inkommit konstaterar kommissionen att det
råder allvarliga tvivel kring åtgärdernas karaktär
och förenlighet med den inre marknaden. Framför
allt tvivlar den på att planen kommer att leda till att
BE:s lönsamhet återskapas inom rimlig tid, på att
företagets bidrag till omstruktureringen är tillräck-
ligt och på att stödet kan godkännas utan några
korrigerande åtgärder. Planen tycks inte uppfylla
kraven i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd
till undsättning och omstrukturering av företag i
svårigheter.

439. Kommissionen beslutade att de spanska
myndigheternas bristfälliga insatser för att kräva in
utestående skulder för skatter och socialförsäk-
ringsavgifter från Hilados y Tejidos Puigneró
SA (4), en stor spansk tillverkare av textilier och
kläder, utgjorde ett stöd till förmån för företaget.
Företaget hade haft finansiella problem sedan bör-
jan av 1990-talet. Under år 2000 uppgick företa-
gets skulder för skatter och socialförsäkringsavgif-
ter till 44 miljoner euro respektive 60 miljoner
euro. Företaget fick dessutom stöd från det kata-
lanska finansieringsinstitutet i form av olika lån
och garantier, bl.a. ett lån på 12 miljoner euro
under år 2000. Kommissionen konstaterade att
dessa åtgärder utgjorde oanmält statligt stöd. 

440. Kommissionen bedömde stödet utifrån
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till und-
sättning och omstrukturering av företag i svårig-
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heter (1). Stödet kunde inte konstateras vara för-
enligt med den inre marknaden eftersom det – när
det beviljades – fanns otillräckliga garantier för
att företagets lönsamhet skulle kunna återskapas,
och en snedvridning av konkurrensen kunde inte
undvikas. Stödet har snarare gjort det möjligt för
företaget att fortsätta sin tillverkning utan att
vidta nödvändiga omstruktureringsåtgärder trots
ökade skulder. Samtidigt har företaget snedvridit
konkurrensen genom att tillämpa låga priser på
en del av sin produktion. Spanien måste återkräva
det oförenliga stödet med ränta från mottagaren.

1.3 Garantier till förmån 
för offentliga banker

441. Österrike har anmält två garantier som del-
staten Burgenland beviljat till förmån för Bank
Burgenland AG (”BB”) (2), en österrikisk bank
med regional verksamhet som har delstaten Bur-
genland som huvudägare. BB beviljades en
garanti från delstaten, enligt vilken denna måste
gripa in vid likvidation eller konkurs om bankens
tillgångar inte räcker för att täcka dess skulder. På
grund av brottsliga handlingar stod BB inför
fordringar som skulle ha gjort banken insolvent.
För att undvika konkurs och utbetalningar enligt
nämnda garanti beviljade delstaten en obegrän-
sad uttrycklig garanti som täckte de aktuella obe-
talbara fordringarna. Senare påvisade en grundlig
granskning av BB:s låneportfölj ytterligare nödli-
dande lån. För att upprätthålla bankens verksam-
het kom delstaten och Bank Austria överens om
att den sistnämnda skulle avstå från vissa ford-
ringar mot ett krav på återbetalning från framtida
vinster (”klausul om bättre vinst”) och överlåta
sina aktier i Bank Burgenland (34 %) till delsta-
ten för en österrikisk schilling. Delstaten bevil-
jade en ytterligare garanti för att täcka de nödli-
dande lånen.

442. Kommissionen betraktade dessa åtgärder
som statligt stöd eftersom banken kunde fortsätta
sin verksamhet i stället för att gå i konkurs.
Åtgärderna betraktades också som nytt stöd efter-
som den befintliga garantin bara kunde utfalla
efter konkurs och inte tidigare för att upprätthålla
bankens verksamhet. De nya åtgärderna sträckte
sig längre än så.

443. Kommissionen gjorde sålunda en första
bedömning av omstruktureringsplanen genom att

tillämpa villkoren i sina riktlinjer för undsättning
och omstrukturering. Kommissionen tvivlade
emellertid på att omstruktureringsplanen verkli-
gen kunde återskapa bankens lönsamhet. Öster-
rike kunde dessutom inte bevisa att konkurrensen
inte skulle snedvridas genom de korrigerande
åtgärder som den aviserat. Slutligen kunde kom-
missionen inte bedöma huruvida stödet verkligen
var begränsat till vad som var nödvändigt. På
grund av dessa öppna frågor beslöt kommissio-
nen den 26 juni att inleda ett formellt gransk-
ningsförfarande (3).

444. Våren 2003 hade de franska myndigheterna
godtagit kommissionens förslag att avveckla
garantin till CDC IXIS, ett dotterföretag till det
offentliga franska institutet Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) (4). CDC överlät sin affärs-
bankverksamhet till CDC IXIS i slutet av år 2000.
CDC hade beslutat att stödja sitt dotterföretag
genom att utfärda en garanti som täckte en stor
del av CDC IXIS verksamhet. I motsats till ovan-
nämnda ärende (Bank Burgenland) är dotterföre-
taget inte en offentlig bank, utan en affärsbank. 

445. Kommissionen konstaterade att garantin till
CDC IXIS enligt reglerna om statligt stöd utgjorde
en statlig garanti. I själva verket kunde inte CDC
bevilja CDC IXIS en garanti utan att ta hänsyn till
myndigheternas krav, och det var högst osannolikt
att ett sådant beslut kunde fattas utan dess vetskap.
Kommissionen undersökte huruvida garantin
kunde undantas utifrån kommissionens tillkänna-
givande om statliga garantier. Det var dock uppen-
bart att CDC:s garanti inte kunde betraktas som
begränsad till sin omfattning eller varaktighet. Ett
finansiellt institut som handlar på kapitalmarkna-
derna har per definition en portfölj som varierar
från dag till dag. Dessutom medför portföljen fak-
tiska och potentiella risker som i CDC IXIS fall är
särskilt stora på grund av dess stora åtaganden i
fråga om derivat och andra transaktioner utanför
balansräkningen. En garanti som avser ett fortlö-
pande fluktuerande transaktionsbelopp och trans-
aktionsvärde, och därmed motsvarande potentiella
kostnader för garanten, kan inte betraktas som
begränsad. Slutligen var det omöjligt att beräkna
marknadspriset på premien för ett sådant slags
öppen garanti. 

446. Kommissionen kom därför fram till slutsat-
sen att denna garanti utgjorde statligt stöd som
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inte uppfyllde villkoren för något undantag. I
januari föreslog kommissionen sålunda att garan-
tin skulle avvecklas, vilket de franska myndighe-
terna godtog (1). Denna avveckling inbegriper en
övergångsperiod som gör det möjligt för CDC
IXIS att anpassa sin verksamhet och sina rättsliga
förhållanden så att banken kan verka på samma
nivå som sina konkurrenter. Den innebär också
att bankens motparter kan veta när deras transak-
tioner med CDC IXIS omfattas respektive inte
omfattas av garantin. Marknaden kommer då att
verka under fullständigt öppna förhållanden.

1.4 Miljöstöd

447. Den 9 juli godkände kommissionen ett
tyskt system för att främja isoleringsmaterial som
tillverkas av förnybara råmaterial (2). Genom
systemet beviljas bidrag på mellan 30 och
40 euro per kubikmeter till köpare av isolerings-
material som tillverkas av förnybara resurser
såsom lin och hampfiber eller spannmål och får-
ull. Bidragen syftar till att uppmuntra människor
att köpa miljövänliga isoleringsskivor, som är
dyrare än konventionell isolering tillverkad av
fossila material. 

448. Ett av huvudskälen till att kommissionen
godkände bidragen är att miljövänliga isolerings-
skivor är betydligt dyrare än traditionell isolering
av fossila material. Isoleringsskivor som tillver-
kas av förnybara material erbjuder miljömässiga
fördelar jämfört med traditionell isolering. Man
sparar naturresurser genom att i stället använda
förnybara material. Dessa förnybara material är i
allmänhet koldioxidneutrala, så genom att
använda dem skyddar man atmosfären och bidrar
till att uppnå målen i Kyotoprotokollet. Bidrag
för att uppmuntra människor att köpa miljövänlig
isolering kan godkännas som stöd för skydd av
miljön. I regel understiger bidragen ändå mer-
kostnaden för miljövänliga isoleringsmaterial.

449. Den 30 april avslutade kommissionen det
formella granskningsförfarandet i fråga om en
stödordning som syftade till att minska utsläppen
av växthusgaser i Toskana, Italien (3). Stödpro-
jektet skulle nå sitt mål genom att främja förny-
bara energikällor och energibesparingar. Det
bedömdes utifrån punkt E.1.3 i gemenskapens

riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (4)
som avser investeringar på energiområdet.

450. Utifrån de upplysningar som de italienska
myndigheterna lämnat efter att förfarandet inletts
ansåg kommissionen att man bevisat att det behöv-
des en stödnivå på 75 % för solcellsanläggning-
arna. Enligt punkt 32 tredje stycket i riktlinjerna
kan investeringsstöd beviljas med upp till 100 %
av de stödberättigande kostnaderna om det kan
visas att stödet är absolut nödvändigt. Det var för-
sta gången som denna regel kunde tillämpas på
denna typ av investering. Detta utgör ett prejudikat
för andra regioner och medlemsstater vid inrättan-
det av program för att främja solenergi (5).

451. Den 19 februari, 4 februari, 5 februari och
22 april beslutade kommissionen att stödord-
ningar som avsåg vatten var förenliga med
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd
för miljön (och med riktlinjerna för statligt stöd
till forskning och utveckling vad gäller undersök-
ningarna) (6). Det handlade om stödordningar
som genomförts av de franska vattenmyndighe-
terna, som är offentliga organ med ansvar för att
övervaka dricksvattenkvaliteten. Stödordning-
arna syftade till att genomföra undersökningar av
vattenföroreningar, minska företagens vattenför-
brukning, eliminera anläggningar som kan föro-
rena grundvattnet respektive bekämpa förore-
ningar av dricksvatten.

452. Den 11 november beslutade kommissionen
att i enlighet med gemenskapens regler om stat-
ligt stöd godkänna det brittiska handlingspro-
grammet för avfallsresurser (WRAP), det for-
mella granskningsförfarandet i detta ärende
inleddes den 19 mars.

453. WRAP-programmet inbegriper två stödåt-
gärder: ett bidragsfinansieringssystem och en
garantifond. Syftet med alla projekt som finansie-
ras genom programmet genom bidrag eller garan-
tier är att skapa efterfrågan på dessa avfallspro-
dukter (trä, plast, glas, ballastmaterial, kompost)
genom att subventionera investeringar i återvin-
ningsanläggningar. Detta kommer i sin tur att
uppmuntra lokala myndigheter att samla in
sådant avfall separat. Därigenom förväntar sig de
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brittiska myndigheterna att en marknad för
avfallsprodukter kommer att skapas och att
avfallsåtervinningen kommer att öka. De brit-
tiska myndigheterna anmälde de båda stödåtgär-
derna enligt kommissionens riktlinjer för statligt
stöd för miljöskydd. Kommissionen konstaterade
dock att dessa riktlinjer inte är tillämpliga. Rikt-
linjerna gäller normalt investeringar som syftar
till att minska föroreningar som orsakas av stöd-
mottagaren. De är inte tänkta att tillämpas i situa-
tioner där hela mottagarens verksamhet (dvs.
avfallsåtervinning i den aktuella situationen) är
miljövänlig.

454. Eftersom dessa åtgärder inte omfattas av
riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd, över-
vägde kommissionen huruvida de är direkt fören-
liga med artikel 87.3 i EG-fördraget. Kommissio-
nen noterade först att dessa stödåtgärder främjar
avfallsåtervinning, vilket är ett prioriterat miljö-
mål för gemenskapen. Stödet är nödvändigt för
att övervinna merkostnaderna för att återvinna
vissa avfallsprodukter som sällan återvinns eller
för att utveckla ny återvinningsteknik som inte
prövats på marknaden. Dessutom är stödbeloppet
relativt litet, och man använder ett öppet anbuds-
förfarande för att välja ut stödmottagarna och
bestämma stödbeloppet. De stödberättigande
kostnaderna och stödnivåerna överensstämmer
slutligen med principerna i riktlinjerna för statligt
stöd till miljöskydd. Dessa stödåtgärder kan där-
för anses stå i proportion till de eftersträvade
målen, samtidigt som de inte snedvrider konkur-
rensen eller påverkar handeln mellan medlems-
staterna. Av dessa skäl kunde kommissionen sluta
sig till att dessa åtgärder är förenliga med fördra-
get.

455. I mars 2002 anmälde Förenade kungariket
ett stödbelopp på totalt 35 miljoner euro (23 miljo-
ner pund) till förmån för Shotton, en tillverkare av
tidningspapper som ägs av UPM-Kymmene och är
lokaliserad i Wales. Totalkostnaden för projektet
uppgår till 200 miljoner euro. Shotton har valts ut
genom ett öppet och tydligt anbudsförfarande,
men åtgärden utgjorde ändå statligt stöd i den
mening som avses i artikel 87.1 i fördraget. Efter-
som stödet syftade till att anpassa Shottons anlägg-
ningar för att tillverka tidningspapper av returpap-
per i stället för av ny pappersmassa, och kommer
att leda till att förbrukningen av returpapper ökar
med cirka 321 000 ton per år, beslutade Förenade
kungariket att anmäla stödet enligt riktlinjerna om
statligt stöd för miljöskydd. Stödet skulle beviljas
enligt ovannämnda handlingsprogram (WRAP)

som inrättats för att främja en hållbar avfallshante-
ring. Den 2 oktober 2002 beslutade kommissionen
att inleda ett formellt granskningsförfarande (1) i
fråga om stödet eftersom den tvivlade på att stödet
kunde godkännas enligt riktlinjerna om statligt
stöd för miljöskydd och riktlinjerna om statligt
stöd för regionala ändamål. Investeringen tycktes
utgöra en normal investering eftersom det numera
tycks vara praxis att tillverka tidningspapper av
returpapper och stödnivån klart översteg taket för
regionalstöd.

456. Den 23 juli (2) beslutade kommissionen att
godkänna en del av stödet. Även om den erkände
miljövinsten med att återanvända returpapper i
stället för att deponera det, konstaterade kommis-
sionen att hela investeringen inte var berättigad
till miljöstöd. I riktlinjerna om statligt stöd för
miljöskydd anges bara att stöd kan beviljas till
investeringar som förbättrar ett företags enskilda
miljöarbete. I det aktuella fallet syftade emeller-
tid stödet till att hjälpa Förenade kungariket att
förbättra sitt allmänna miljöarbete och uppfylla
sina skyldigheter enligt gemenskapens direktiv
om deponering och förpackningar.

457. Eftersom en del av stödet avsåg konstruk-
tion av en förbränningsanläggning för slam som
syftade till att minska Shottons egna föroreningar
tillämpade kommissionen riktlinjerna om miljö-
stöd på denna del av investeringen. Detta innebar
att ett stödbelopp på 13 miljoner euro godkändes
på grund av det faktum att Shotton utan detta stöd
skulle ha fortsatt att sprida slam, dessutom i
större omfattning. Enligt riktlinjerna drogs de
ekonomiska fördelarna under en period på fem år
av från de stödberättigade investeringskostna-
derna. Dessa inbegrep värdet på den el och ånga
som genereras av förbränningsanläggningen lik-
som den uteblivna kostnaden för att deponera
slam. Förbränningsanläggningen kommer att bli
relativt stor eftersom den också skall förbränna
förbehandlat hushållsavfall. Kommissionen
undersökte huruvida de stödberättigade kostna-
derna var strikt begränsade till de ytterligare
investeringskostnader som krävs för att uppfylla
miljömålen genom att även beräkna de stödberät-
tigade kostnaderna om Shotton hade nöjt sig med
en mindre gaseldad förbränningsanläggning för
slam. På grund av skillnader i de ekonomiska för-
delar som uppnås under de första fem åren skulle

¥1∂ K(2002) 3569.
¥2∂ C 61/02, EUT L 314, 28.11.2003.
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denna mindre investering emellertid inte ha inne-
burit lägre stödberättigade kostnader.

458. Investeringskostnaderna bedömdes utifrån
de sektorsövergripande rambestämmelserna för
regionalstöd till stora investeringsprojekt. I enlig-
het med reglerna om kumulering av regionalstöd
och miljöstöd godkände kommissionen stöd på
ytterligare 11 miljoner euro. Kommissionen
konstaterade därför att ett totalt belopp på
24 miljoner euro kunde godkännas till förmån för
Shotton.

459. Efter en grundlig granskning enligt artikel
88.2 i EG-fördraget godkände kommissionen den
7 september en ordning som undantar leveranser
av el som genereras av metan från övergivna kol-
gruvor från den särskilda energiskatt som avser
klimatförändringar (Climate Change Levy –
CCL) (1). Kommissionen bedömde detta statliga
stöds förenlighet med artikel 87.3 c i EG-fördra-
get utifrån riktlinjerna om statligt stöd för miljö-
skydd, särskilt avsnitt E.3.1 i dessa. Kommissio-
nen ansåg att utvinningen av metan från
övergivna kolgruvor för att generera el utgör en
metod att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt
och därför stämmer överens med andan i punkt
42a i riktlinjerna.

460. Att använda metan från kolgruvor för att
producera el innebär energibesparingar. Eftersom
syftet med energibesparande åtgärder är att
använda energikällor på ett hållbart sätt och
minska utsläppen av växthusgaser, kan åtgärden
anses bidra till energibesparingar i enlighet med
punkt 42b i riktlinjerna (2) eftersom stödet kom-
mer att beviljas under fem år och inte kommer att
överstiga 50 % av merkostnaderna för metanle-
verantörerna eller elproducenterna.

461. Den 11 juni tog kommissionen ett långtgå-
ende beslut om en brittisk stödåtgärd som syftar
till att återanvända förorenad mark (3), övergiven
industrimark och ödelagda områden. Denna brit-
tiska åtgärd syftar till att åter göra sådan mark
produktiv genom att ta itu med de skadliga effek-
terna av tidigare markanvändning och göra mar-
ken lämplig att användas på nytt, och därigenom
minska trycket på grönområden och begränsa
urbaniseringen. Dessa delåtgärder i ordningen

som syftar till att sanera förorenade industriområ-
den konstaterades vara förenliga med den inre
marknaden eftersom de uppfyller de villkor som
anges i punkt 38 i gemenskapens riktlinjer för
statligt stöd för miljöskydd, 

462. De delåtgärder som syftar till att sanera
mark med förfallna byggnader, strukturer eller
anläggningar bedömdes direkt utifrån artikel
87.3 c i EG-fördraget. Kommissionen konstate-
rade att dessa delåtgärder är förenliga med den
inre marknaden eftersom de främjar gemenska-
pens mål i fråga om miljöskydd och hållbar
utveckling utan att få oproportionerliga effekter
på konkurrensen och den ekonomiska tillväxten.

1.5 Stöd till forskning och utveckling (FoU)

463. Den 23 juli beslutade Europeiska kommis-
sionen att godkänna förslaget att bevilja ett lån
med statlig räntegaranti från den baskiska rege-
ringen till företaget Gamesa för att detta skall delta
i utvecklingen av två regionala flygplan hos den
brasilianska flygplanskonstruktören Embraer (4).
Den 12 mars hade kommissionen inlett en fördju-
pad granskning för att bedöma om det förslag till
lån som anmälts av de spanska myndigheterna
var förenligt med gemenskapsramarna för statligt
stöd till forskning och utveckling (5). Kommissi-
onen uttryckte här sina tvivel när det gäller stö-
dets stimulanseffekter liksom huruvida vissa
verksamheter på områdena certifiering och
underhållsstudier var stödberättigade.

464. Efter en analys av de upplysningar som
lämnats efter att det fördjupade granskningsför-
farandet inletts drog kommissionen slutsatsen att
stödet faktiskt hade stimulanseffekter. Däremot
konstaterade kommissionen att de tvivel den
hyste när det gällde att verksamheterna på områ-
dena certifiering och underhållsstudier låg alltför
nära marknaden borde kvarstå. Kommissionen
konstaterade dock att stödförslaget kunde anses
vara förenligt med artikel 87.3 c i EG-fördraget
förutsatt att kostnaderna för verksamheterna på
områdena certifiering och underhållsstudier
drogs av från de stödberättigade kostnaderna och
att nettobidragsekvivalenten inte översteg 30 %
av de stödberättigade kostnader som kvarstod
efter detta avdrag.

¥1∂ C 12/03 (ex N 778/02).
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465. Den 13 maj konstaterade kommissionen att
det individuella stödet till företaget Latécoère i
Frankrike var förenligt med gemenskapsramarna
för statligt stöd till forskning och utveckling (1).
Det handlade om ett individuellt stöd till företa-
get Latécoère för dess deltagande i ett projekt
avseende ett nytt affärsflygplan inom företaget
Dassault Aviation – F7X. Företaget Latécoère
kommer att konstruera hela bakpartiet till flyg-
planet, ett parti som är särskilt känsligt eftersom
flygplanets tre motorer kommer att monteras på
det. Stödet tilldelas i form av ett förskott på
26 miljoner euro som skall betalas tillbaka om
programmet kröner framgång.

466. Den 7 februari beslutade kommissionen att
inleda ett formellt granskningsförfarande i enlig-
het med artikel 88.3 i EG-fördraget i fråga om en
del av det FoU-projekt som genomförts av företa-
get IFS SpA. Kommissionen betvivlade att de
förkliniska testerna (”steg 5” i projektet) kunde
definieras som industriell forskning – det är sna-
rare fråga om utveckling före det konkurrensut-
satta stadiet – i den mening som avses i gemen-
skapslagstiftningen och som därmed skulle
kunna komma i åtnjutande av en 50-procentig
stödnivå. Förkliniska tester genomförs före fas I.
Aktiva beståndsdelar laboratorietestas på olika
djurarter, för att slutligen testas på sådana arter
som är nära besläktade med människan. Även om
protokollen från de förkliniska testerna grundar
sig på försök med ett antal olika djurarter och
resultaten sammanställs och utsätts för kritisk
analys för att kontrollera om tester i fas I kan inle-
das, utgår de, precis som testerna i fas I, från pro-
totyper av produkten, även om dessa är mycket
enkla. I detta avseende kan de alltså likställas
med tester i fas I, även om de inte är närmare en
marknadsintroduktion än de produkter som testas
i fas I, eftersom de föregår denna fas och utförs på
produkter som befinner sig i ett tidigare utveck-
lingsskede. 

467. Mot bakgrund av detta kunde kommissionen
principiellt inte utesluta att åtminstone en del av
den förkliniska testverksamheten kunde definieras
som utveckling före det konkurrensutsatta stadiet.
Med hänsyn till de bevis som lagts fram av motta-
garen (IFS) och den stora andelen misslyckade test
(60–70 %) i samband med läkemedelsutveck-
lingen under den förkliniska testfasen, beslöt kom-
missionen den 26 november att den förvärvade

kunskapen kanske visar sig avgörande först i ett
senare utvecklingsskede. Faktum är att en andel
framgångsrika försök på 10 % ligger i linje med
branschgenomsnittet och visar att de resultat som
uppnåtts under läkemedelsutvecklingsfasen fortfa-
rande ligger långt från både tillverkning av ett visst
läkemedel och marknadsföringen av detta. Därför
kan förkliniska tester i detta fall betraktas som
industriell forskning i den mening som avses i
gemenskapsramarna för FoU.

468. Den 10 december beslutade kommissionen
att inte göra några invändningar i ett fall som
gällde skatteundantag för investeringar i
Portugal (2). Målsättningen med åtgärden är att
skapa incitament för investeringar i produktion
och att främja FoU-verksamhet. Inom ramen för
denna stödordning kan företag påräkna att 20 %
kan räknas av det skattebelopp som skall betalas
2003 och 2004, förutsatt att detta belopp inom två
år efter det att undantaget beviljades satsas på
nyinvesteringar eller FoU-projekt. Ordningen är
tillämplig i hela Portugal och öppen för alla före-
tag inom utvinnings- och industrisektorerna samt
hotell, restauranger, resebyråer och andra företag
som är verksamma inom turistsektorn. Den totala
budgeten för projektet uppgår till 318 miljoner
euro för de två genomförandeåren.

469. Kommissionen bedömde anmälan utifrån
gemenskapens riktlinjer för nationellt regional-
stöd, när det gällde nyinvesteringarna, och utifrån
gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd
till forskning och utveckling, när det gällde FoU-
projekten. Portugal föreslog en teknisk definition
av nyinvestering som motsvarar skillnaden mel-
lan företagets bruttoinvesteringar i nya fasta till-
gångar under en given period och försäljning,
amortering och reintegrering av alla fasta till-
gångar som ingår i företagets balansräkning
under samma referensperiod. Kommissionen
kom fram till att denna tekniska definition är för-
enlig med gemenskapens riktlinjer för nationellt
regionalstöd, eftersom den innebär ett hinder för
ersättningsinvesteringar. Eftersom de stödberätti-
gande kostnaderna, stödnivåerna och övriga vill-
kor för stödåtgärden bygger på reglerna i tillämp-
lig lagstiftning om statligt stöd, gjorde inte
kommissionen några invändningar mot denna
stödordning.

470. Den 27 maj avslutade kommissionen sitt for-
mella granskningsförfarande avseende ett planerat

¥1∂ N 453/02. ¥2∂ N 247/03. 
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stöd på 37,2 miljoner euro (kapitalvärde) till
BMW:s fabrik i Steyr, Österrike, genom att god-
känna större delen av stödet (1). Projektet anmäl-
des i april 2002 och bedömdes därför i fråga om
regionalstödsdelen utifrån rambestämmelserna
om statligt stöd till bilindustrin. Kommissionen
fann att totalt 29,9 miljoner euro i regionalstöd,
utbildningsstöd, miljöstöd och FoU-stöd var för-
enligt med tillämpliga gemenskapsregler.

471. Ett belopp på ytterligare 7,3 miljoner euro
var emellertid inte förenligt med dessa regler och
kunde därför inte godkännas. Minskningen av
stödet avser en del av regionalstödet respektive
stödet till forskning och utveckling samt innova-
tionsstödet. När det gäller stödet till regionala
investeringar ansåg kommissionen att Steyrs
regionala nackdel jämfört med den alternativa
orten Landshut i Tyskland var mindre än vad som
uppgetts, och till följd av kapacitetsökningen
minskades den tillåtna stödnivån. När det gäller
stödet till forskning och utveckling ansåg kom-
missionen att BMW även utan stödet skulle ha
genomfört vissa forskningsprojekt för att bevara
sin konkurrenskraft. Eftersom man inte påvisat
projektens stimulanseffekter ansågs det plane-
rade stödet inte vara förenligt med den inre mark-
naden. Beträffande det planerade innovationsstö-
det kunde de aktuella projekten inte anses vara
verkligt innovativa i den mening att tekniken
ännu inte använts eller saluförts av andra aktörer
inom branschen. Dessutom ansågs det aktuella
stödet inte vara ett incitament för industriellt eller
tekniskt risktagande eftersom BMW måste
genomföra investeringen även utan statligt stöd.
Det planerade innovationsstödet kunde därför
inte godkännas.

1.6 Stöd till utbildning

472. Den 17 september gav kommissionen Ita-
lien tillstånd att bevilja totalt 44 miljoner euro i
utbildningsstöd till Fiat Auto och Comau, två
företag inom Fiatkoncernen (2). Stödet beviljades
som stöd till ett treårigt utbildningsprogram på
84 miljoner euro som syftar till att öka kompeten-
sen och anställbarheten hos anställda inom de
båda företagens italienska verksamhet. Kommis-
sionen bedömde stödets förenlighet med reglerna
för statligt stöd till utbildningsprojekt (3), och

konstaterade att stödet stämde överens med de
viktigaste kraven i dessa regler. Den beslutade
därför att godkänna det föreslagna stödet. 

2. Regionalstöd

473. Den 2 april beslutade kommissionen att
inte göra några invändningar mot att de grekiska
myndigheterna beviljat ett stöd i syfte att stödja
utbyggnaden av en rörledning för transport av
bränsle till Atens nya internationella flygplats (4).
I dag används 120 lastbilar varje dag för att trans-
portera bränsle på en sträcka av 60 kilometer,
Rörledningen bidrar till utvecklingen i Attiki-
regionen genom att man skapar ett säkrare och mil-
jövänligare sätt att transportera bränsle. Det pla-
nerade stödet, som understiger det tak som anges
i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ända-
mål, anses därför vara förenligt med den inre
marknaden enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget.

474. Den 5 februari inledde kommissionen det
formella granskningsförfarandet i fråga om en
åtgärd som syftar till att utveckla ”kuvöser” för
små företag under deras startskede (SBS Incuba-
tion Fund) (5). Fonden, som skall få en budget på
115 miljoner euro under fyra år, skulle kunna
bevilja mjuka lån till företag som har för avsikt att
skapa och driva kuvöser, men som inte kan få
finansiering från den privata sektorn. Fonden
skall även kunna stödja stora företag i de mest
utvecklade delarna i Förenade kungariket. Detta
stämmer inte överens med riktlinjerna för statligt
stöd för regionala ändamål (6), där det anges att
investeringsstöd till stora företag skall begränsas
till de mest behövande regionerna. Dessutom har
de brittiska myndigheterna inte åtagit sig att res-
pektera de tak för stödnivåerna som gäller enligt
dessa riktlinjer, kommissionens förordning (EG)
nr 70/2001 om statligt stöd till små och medel-
stora företag (7) eller reglerna om kumulering av
stöd. Slutligen skulle lånen täcka en stor del av
kuvösernas rörelsekapital, vilket kan utgöra
driftstöd.

2.1 Statligt stöd till utomeuropeiska territorier

475. Ett antal medlemsstater har uppmanat kom-
missionen och inom ramen för överläggningarna
om genomförandet av förordningen (punkt 1.2.4
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ovan) ange ett antal specifika villkor för de utom-
europeiska territorierna. De medlemsstater som
fortfarande har utomeuropeiska territorier har
antagit en promemoria om att ta särskild hänsyn
till deras problem när nya lagar stiftas. Så länge
detta inte har genomförts, kommer statliga stöd-
åtgärder att bedömas utifrån den allmänt tillämp-
liga lagstiftningen.

476. Mellan 2002 och 2003 fattades ett stort antal
beslut som rör dessa territorier. Kommissionens
beslut om lagen om stödprogram för de utomeuro-
peiska territorierna som utfärdades i Frankrike den
21 juli 2003 är de viktigaste som fattades på områ-
det under 2003 (1). Efter det att beskattningsdelen
av lagen om stödprogram för de utomeuropeiska
territorierna godkänts i Frankrike den 11 novem-
ber, godkände kommissionen den sociala delen av
denna lag den 16 december 2003. Kommissionen
ansåg att den planerade nivån på driftstöden står i
proportion till de brister som den är tänkt att
avhjälpa och att de kan motiveras med deras bidrag
till den regionala utvecklingen och med deras
natur. Detta är förenligt med punkt 4.16.2 i riktlin-
jerna om statligt stöd för regionala ändamål.

2.2 Eftersatta stadsområden

477. Den 16 december 2003 godkände kommis-
sionen beslutet att låta 41 nya eftersatta stadsom-
råden omfattas av reglerna om frizoner i städerna
utöver de 44 frizoner som redan finns i
Frankrike (2). Tanken med dessa regler är att med
hjälp av incitament i form av särskilda regler om
undantag från skatt och sociala avgifter för att
öka antalet arbetstillfällen stödja den ekonomiska
verksamheten i eftersatta stadsområden och
stärka det nära ekonomiska nät som huvudsakli-
gen utgörs av småföretag 

478. Den 23 april 1996 (3) godkände kommissi-
onen reglerna om frizoner i städerna som trätt i
kraft genom den franska lagen nr 96-987 av den
14 november 1996 om genomförandet av ett
åtgärdspaket för att ge städerna nytt liv. Den
30 april 2003 (4) godkändes en femårig förläng-
ning av dessa åtgärder för områden som redan
valts ut enligt dessa regler och som började gälla
den 1 januari 2003. Den omfattade även nystar-
tade eller nyligen inflyttade småföretag i dessa

områden. Kommissionen beslutade att med stöd i
artikel 87.3 c i EG-fördraget betrakta stödet som
förenligt med gemenskapslagstiftningen.

3. Skattestöd

Tillämpningen av reglerna om statligt stöd 
på skatteåtgärder

479. Under 2003 föranleddes kommissionen att
ta närmare ställning till sin ståndpunkt när det
gäller begreppet statligt stöd i form av skattestöd.
Framför allt fick kommissionen bedöma begrep-
pet ”fördel” inom ramen för tillämpningen av
alternativa beskattningsmetoder, såsom kost-
nadsplusmetoden (5) eller undantagsmetoden (6),
som syftar till att göra en bättre bedömning av de
intäkter som görs inom ramen för gränsöverskri-
dande transaktioner inom en koncern. Kommissi-
onen preciserade att man för att avgöra om en
alternativ beskattningsmetod innebär statligt stöd
bör slå fast om den skatt som följer av denna
metod understiger den skatt som en ”traditionell”
beskattningsmetod skulle leda till. 

480. Kommissionen uppgav dessutom att med-
lemmar i en multinationell koncern skall betrak-
tas som stödmottagare i den händelse att ett skat-
testöd som ges till en av medlemmarna i
koncernen också direkt gynnar övriga medlem-
mar. För övrigt ansåg kommissionen att kriteriet
om överföring av statliga medel skall bedömas
utifrån stödmottagarens situation (7).
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481. När det gäller frågan om selektivitet påmin-
ner kommissionen om att vissa åtgärder som till
synes står öppna för alla ekonomiska sektorer
ändå kan kallas selektiva eftersom de i praktiken
utesluter vissa företag från stöd. Detta gäller sär-
skilt åtgärder som bara omfattar multinationella
företag (1) eller tillräckligt stora företag (2). 

482. När det gäller regional selektivitet precise-
rade kommissionen att en skatteåtgärd som vid-
tas inom ramen för en regional myndighets skat-
teautonomi kan vara selektiv om den berörda
myndigheten inför ett undantag från tillämp-
ningen av en skatt som utgör en del av det natio-
nella skattesystemet (2).

483. Slutligen har kommissionen varit fortsatt
restriktiv när det gäller motiven för skatteåtgärder
som är differentierade genom det aktuella skatte-
systemets ekonomi eller karaktär. Den försöker
särskilt bedöma om kriterierna för stödberätti-
gande hos företag som kan omfattas av en åtgärd
stämmer överens med de motiv som medlemssta-
terna framför (3).

484. Under 2003 föranleddes kommissionen för
övrigt att i flera beslut om tillämpningen av kost-
nadsplusmetoden tillämpa principen om berätti-
gade förväntningar. I enlighet med EG-domsto-
lens och förstainstansrättens rättspraxis tillämpar
kommissionen denna princip strikt. I dessa ären-
den har den dock gått med på att erkänna denna
princip med tanke på att de aktuella stödordning-
arna är jämförbara med en liknande belgisk ord-
ning som tidigare förklarats ligga utanför tillämp-
ningsområdet för artikel 87.1 i EG-fördraget.

485. Samordningscenter i Belgien: Under 2003
fick kommissionen fatta två beslut om belgiska
ordningar avsedda för samordningscenter för
stora multinationella företag (kriterier för stödbe-
rättigande som handlar om antal länder, det egna
kapitalets storlek och omsättning). Man kan defi-
niera ett sådant samordningscenter som en cen-
traliserad och samordnad ekonomisk enhet inom
en koncern som för hela koncernens räkning skall
bedriva viss kringverksamhet såsom finansiering,
likviditetsförvaltning, redovisning, personalför-

valtning, IT-policy eller skatterådgivning. En
sådan centralisering medför i princip stordrifts-
fördelar.

486. Det första beslutet, som fattades den
17 februari 2003 (4) (rättat genom en rättelse av
den 23 april), var ett slutligt negativt beslut och
avsåg den ordning som gällt sedan 1982. Eftersom
det handlade om ett befintligt stöd som tidigare
godkänts av kommissionen begärdes ingen återbe-
talning av stödet, och de center som omfattades av
ordningen beviljades en övergångsperiod från
dagen för beslutet. Det andra beslutet, som kom-
missionen antog den 23 april 2003 (4), handlade
om den nya ordning som Belgien utarbetat för att
ersätta 1982 års ordning. Det rörde sig om ett del-
vis positivt beslut som innebar att ett förfarande
inleddes i fråga om tre aspekter på den nya ord-
ningen, som anmälts i maj 2002. Den första ord-
ningen för samordningscenter grundade sig på
kungligt dekret nr 187 av den 30 december 1982.
Ordningen tillämpades på ett samordningscenter
efter att detta beviljats en individuell koncession
genom en kunglig kungörelse. Koncessionen gäl-
ler i tio år och kan förnyas. 

487. Som ett undantag från det allmänna skatte-
systemet bestäms de godkända samordningscen-
trens beskattningsbara inkomst schablonmässigt
och motsvarar en procentandel av summan av
utgifter och driftskostnader (”kostnadsplusmeto-
den”). Kostnadsbasen omfattar centrets samtliga
utgifter, utom personal- och finansieringskostna-
der samt bolagsskatt, vilket kommissionen kriti-
serade. Vinstmarginalen skall i princip fastställas
från fall till fall, med hänsyn till den verksamhet
som centret faktiskt bedriver, men fastställdes i
allmänhet till 8 %, vilket också kritiserades.
Enligt vissa uppskattningar skulle ordningen ha
inneburit en effektiv skattesats på 1 % jämfört
med den bolagsskattesats på 39 % som samtidigt
gällde i Belgien. Slutligen åtnjöt de godkända
centren en särskild befrielse från fastighetsskatt
och kapitalskatt, vilket ansågs utgöra stöd som
inte är förenligt med den inre marknaden. 

488. Närmare 250 center som var godkända vid
tidpunkten för kommissionens slutliga beslut
kommer även fortsättningsvis att omfattas av ord-
ningen, i vissa fall ända fram till slutet av 2010.
Den nya ordningen är en ändring av den tidigare,
fast med ett nytt sätt att tillämpa kostnadsplusme-
toden som i kommissionens ögon inte längre i sig

¥1∂ Beslut av den 17 februari 2003 om den stödåtgärd som Nederlän-
derna har genomfört till förmån för internationell finansierings-
verksamhet, EUT L 180, 18.7.2003, samt beslut av den
11 oktober 2002 om skatteordningen för koncernfinansieringsfö-
retag i Frankrike (ännu ej offentliggjort).

¥2∂ Beslut av den 11 december 2002, EUT L 150, 18.6.2003, s. 52.
¥3∂ Se ovannämnda ärende beträffande internationell finansierings-

verksamhet i Nederländerna. ¥4∂ EUT L 282, 30.10.2003, C 15/02.
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innehåller några inslag av stöd. Den nya ord-
ningen har dock kvar befrielsen från fastighets-
och kapitalskatt, vilken kommissionen tidigare
hade invänt mot. Den hade därför inget annat val
än att inleda det formella förfarandet på nytt.

489. Analysen av dessa stödordningar har aktua-
liserat principiella eller procedurmässiga frågor
som kommissionen försökt besvara genom de
båda beslut som antogs under året (1). Man kan
här nämna behandlingen av en stödordning som
tidigare godkänts för att den inte ansågs utgöra ett
stöd, erkännandet av vissa berättigade förvänt-
ningar hos godkända företag, tillämpningen av
förhandsbeslut genom vilka en skattemyndighet
ensidigt förbinder sig i fråga om vilken skattere-
laterad behandling man skall ge framtida investe-
ringar eller transaktioner som görs av den skatt-
skyldige eller användningen av alternativa och
schablonmässiga metoder för att bestämma
beskattningsbar vinst. 

490. När det gäller de tvister som orsakats av
detta ärende överklagade Belgien och Forum
187, den branschorganisation som samordnings-
centren är anslutna till, kommissionens beslut av
den 17 februari 2003 och begärde att beslutet
skulle upphävas. Den 26 juni 2003 upphävde
EG-domstolen den del av kommissionens beslut
som gäller förbudet mot en förnyelse av ord-
ningen för center, vilkas koncession löper ut fram
till dess att en dom avkunnats (2). Inom ramen för
förhandlingarna om antagandet av skattepaketet
(som består av direktivet om beskattning av spa-
rande, direktivet om ränte- och royaltybetal-
ningar samt uppförandekodexen för företagsbe-
skattning), har Belgien samtidigt begärt att rådet
skall tillämpa artikel 88.2 tredje strecksatsen i
EG-fördraget för att tillåta den tidigare ordningen
fram till 2005. Rådet fattade ett positivt beslut om
denna begäran den 16 juli (3), vilket stred mot det
slutliga beslut som kommissionen antagit i febru-
ari. Genom att bestrida det lagliga i att förfara på
det sättet har kommissionen i sin tur väckt talan
om ogiltigförklaring av rådets beslut hos EG-
domstolen. 

491. Internationell finansieringsverksamhet
(Nederländerna): den 17 februari fattade kom-
missionen ett negativt beslut i det förfarande som
inletts den 11 juli 2001 i fråga om den skatteord-

ning som tillämpas på internationell finansie-
ringsverksamhet i Nederländerna (4).

492. Denna ordning innebär att man får inrätta
en särskild skattefri riskreserv för internationell
finansieringsverksamhet. Ordningen var inte
begränsad till vissa ekonomiska sektorer eller
regioner i Nederländerna. Kommissionen ansåg
ändå att det handlade om en selektiv åtgärd efter-
som bara de företag som har verksamhet i minst
fyra länder eller minst två världsdelar kunde
omfattas av ordningen. Kommissionen förkas-
tade argumentet att minimikravet på fyra länder
eller minst två världsdelar bara syftade till att
fastställa objektiva kriterier som gör att man kan
se till att ordningens grundvillkor är uppfyllda.
Även om det är logiskt att införa vissa gränser
eller trösklar i ett skattesystem för att garantera
att systemet fungerar väl, får dessa trösklar inte
leda till att det ställs orimliga krav som inte står i
relation till de avsedda målen. Koncerner som
endast verkar i tre länder eller en världsdel är
objektivt sett inte mindre exponerade för riskerna
med internationell finansieringsverksamhet.

493. Kommissionen förkastade också argumen-
tet att kampen mot urholkningen av skatteunder-
laget eller den otillräckliga konkurrenskraft som
nederländsk koncernfinansieringsverksamhet var
drabbad av före 1997 skulle motivera beviljandet
av skatteförmåner till ett visst antal företag.
Dessa mål avser den ekonomiska politiken och
inte det nederländska skattesystemet. Eftersom
de fördelar som följer av ordningen inte hänger
samman med genomförande av investeringar,
skapande av sysselsättning eller särskilda pro-
jekt, utgör de bara skattelättnader och kan
sålunda betraktas som driftstöd, vilket numera
bara är tillåtet under strikta villkor som inte är
uppfyllda i det aktuella fallet. Kommissionen
konstaterade sålunda att ordningen inte är fören-
lig med den inre marknaden, men avstod från att
kräva att utbetalat stöd skall återbetalas eftersom
den ansåg att stödmottagarna kunde åberopa
berättigade förväntningar. Som ett undantagsfall
godkände kommissionen en övergångsperiod
under vilken ordningen gradvis skall avskaffas.
Ordningen uppvisade i själva verket likheter med
den belgiska ordning för samordningscenter som
kommissionen 1984 hade betraktat som en all-
män åtgärd. I ett svar på en fråga från parlamentet
hade kommissionen också låtit förstå att särskilda

¥1∂ EGT L 282, 30.10.2003, C 15/02.
¥2∂ Beslut av domstolens ordförande av den 26 juni 2003 i de fören-

ade målen C-182/03 R och C-217/03 R.
¥3∂ EUT L 184, 23.7.2003, s. 17–18 (2003/531/EG). ¥4∂ EUT L 180, 18.7.2003, s. 52.
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skattesystem för multinationella företag inte
omfattades av kontrollen av statligt stöd. 

494. Inkomster från utlandet, Irland: Den
17 februari fattade kommissionen ett slutgiltigt
negativt beslut utan krav på återbetalning i fråga
om den irländska skatteordningen för inkomster
från utlandet med motiveringen att den utgjorde
en otillåten stödordning (1). Kommissionen
ansåg att även om det står medlemsstaterna fritt
att välja metod (skattebefrielse eller skattelätt-
nad) för att undvika dubbelbeskattning av inkom-
ster som ett dotterföretag överför till moderföre-
taget, kan varje undantag från det alternativ som
valts förmodas utgöra ett statligt stöd som inte är
förenligt med den inre marknaden. I Irland har
man valt att undvika dubbelbeskattning genom
att bevilja skattelättnader. Skattelättnaden beräk-
nas på de vinster och realisationsvinster som dub-
belbeskattas och dras av från den utländska skatt
som betalats. I ordningen för inkomster från
utlandet beviljas skattelättnaden i form av befri-
else från bolagsskatt på utländska vinster och rea-
lisationsvinster. 

495. Dessa åtgärder anges i artiklarna 222 och 847
i 1997 års konsoliderade skattelag (Taxes Consoli-
dation Act 1997). Enligt artikel 222 undantas utdel-
ningar som ett företag med säte i Irland mottagit
från sina utländska dotterbolag från irländsk före-
tagsbeskattning om dessa utdelningar används i en
investeringsplan som syftar till att skapa eller upp-
rätthålla sysselsättning i Irland. Med ”utländskt
dotterbolag” avses ett företag som har sitt säte i ett
land med vilket Irland har dubbelbeskattningsavtal
och som ägs till 51 % av det företag med säte i
Irland som ansöker om skattebefrielsen. Investe-
ringsplanen måste lämnas in i förväg till de irländ-
ska myndigheterna, som beslutar om skattebe-
frielse för ett visst belopp på utdelningarna. Det
finns inget krav på antalet arbetstillfällen som ska-
pas eller bevaras. Enligt artikel 847 kan befrielsen
från skatt på vinster från utlandet också beviljas för
en investeringsplan som syftar till att skapa ”bety-
dande ny sysselsättning” i Irland. Skattebefrielsen
beviljas bara för inkomster och vinster från
utländsk handelsverksamhet som bedrivs i det land
som anges i intyget om skattebefrielse.

496. I sitt slutliga beslut av den 17 februari
beslutade kommissionen att den granskade ord-
ningen utgjorde ett olagligt driftsstöd som var
oförenligt med den inre marknaden, men den

krävde ingen återbetalning av stödet eftersom
kommissionen fattat ett positivt beslut den 2 maj
1984 i fråga om belgiska samordningscenter (2)
och mottagarna därför kunde åberopa berättigade
förväntningar. Huvudpunkterna i beslutet utgjor-
des av konstaterandet av 1) den fördel som följde
av att det samtidigt fanns två metoder för att und-
vika dubbelbeskattning, 2) åtgärdens specifika
karaktär till följd av de uttryckliga eller underför-
stådda begränsningarna för företagens möjlighe-
ter att komma i åtnjutande av fördelen och
3) erkännandet av de berättigade förväntningar
som skapats av kommissionens tidigare beslut.
Den särskilda skattebefrielse för vissa företags
inkomster från utlandet som beviljats genom en
allmän ordning eller regel som innebär en skatte-
lättnad utgör en fördel som minskar skattetrycket
på företagen eftersom företag enligt ordningen
med skattelättnader får betala mellanskillnaden
om den irländska skatten överstiger den skatt som
betalats i utlandet, medan ordningen med skatte-
befrielse innebär att de inte behöver betala någon
irländsk skatt. Åtgärden är selektiv eftersom ord-
ningen bara omfattar företag som ingår i interna-
tionella koncerner med dotterföretag eller filialer
i utlandet och bara gynnar företag som fått ett
intyg om skattebefrielse i enlighet med de mycket
restriktiva villkor som anges.

497. Huvudkontor och logistikcenter i Frank-
rike: den 13 maj fattade kommissionen ett nega-
tivt beslut om den särskilda ordning för beskatt-
ning av huvudkontor och logistikcenter som är
etablerade i Frankrike (3). Eftersom både de fran-
ska myndigheterna och mottagarna – när ord-
ningen genomfördes – hade berättigade förvänt-
ningar att tro att ordningen inte utgjorde ett
statligt stöd, beslutade kommissionen att inte
kräva återbetalning av de skattefördelar som mot-
tagarna kan ha fått. Den franska ordningen för
huvudkontor och logistikcenter hade utformats
för att främja etableringen av dotterföretag eller
filialer till multinationella koncerner i Frankrike
genom att föreskriva ett särskilt avtal för den
skatterelaterade behandlingen av vissa interna
transaktioner inom sådana koncerner. Franska
dotterföretag och filialer till multinationella kon-
cerner kunde hos skattemyndigheterna ansöka
om att få sin beskattningsbara inkomst beräknad
som en fast procentandel av sina utgifter genom
att använda ”cost plus-metoden”. Enligt den fran-

¥1∂ EUT L 204, 28.8.2003, C 54/01.
¥2∂ Se ovan. 
¥3∂ C 45/01.
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ska ordningen beaktades emellertid inte vissa
kostnader för verksamheter som lagts ut på entre-
prenad i cost plus-beräkningen om de utgjorde
mindre än 50 % av de totala driftskostnaderna.
Dessutom är huvudkontoren och logistikcentren
delvis undantagna från tillämpningen av bestäm-
melserna om den årliga schablonberäknade preli-
minärskatten (impôt forfaitaire annuelle, IFA) i
den franska skattelagstiftningen. 

498. Enligt den franska skattelagstiftningen
skall all lönsam förvärvsverksamhet beaktas i
skattesyften och alla lönsamma företag beskattas
med IFA. Enligt ordningen för huvudkontor och
logistikcenter kan dock en samordningscentral
eller ett logistikcenter som verkar enligt ett god-
känt avtal undanta en betydande del av sin verk-
samhet från beskattning genom att lägga ut verk-
samhet på entreprenad. På samma sätt undantogs
en samordningscentral eller ett logistikcenter i
stor omfattning från den förskottsbetalning av
skatt som normalt gäller enligt reglerna om IFA.
Kommissionen konstaterade därför att den fran-
ska ordningen minskade den beskattningsbara
inkomsten för franska huvudkontor och logistik-
center som omfattas av ett sådant avtal och gav
dem en likviditetsmässig fördel genom att
undanta dem från förskottsbetalning av IFA, Ord-
ningen resulterade i en selektiv lägre faktisk
beskattning, vilket inte är tillåtet enligt reglerna
om statligt stöd. 

499. Den franska ordningen hade ursprungligen
införts för att locka till sig viss verksamhet inom
multinationella koncerner genom att öka deras
internationella konkurrenskraft. Kommissionens
undersökning visade dock att de skattefördelar
som beviljats enligt ordningen utgjorde en selek-
tiv fördel genom att bara gynna franska dotterfö-
retag och filialer som verkar enligt de avtal som
nämns ovan. Framför allt för intern internationell
verksamhet såsom forskning och utveckling där
konkurrensen är hård och som kan omfattas av
ordningen, innebar skattefördelen en betydande
snedvridning med betydande negativa effekter på
konkurrensen och handeln på den inre markna-
den.

500. Den 24 juni fattade kommissionen ett nega-
tivt beslut om det särskilda skattesystem som gäl-
ler för amerikanska försäljningsbolag (US-
Foreign Sales Corporations – FSC) i Belgien (1).
Eftersom både de belgiska myndigheterna och

mottagarna – när ordningen genomfördes – hade
berättigade förväntningar att tro att ordningen
inte utgjorde ett statligt stöd, beslutade kommis-
sionen att inte kräva återbetalning av de skatteför-
delar som mottagarna kan ha fått. 

501. Enligt tidigare amerikansk lagstiftning
(som upphävdes i september 2000 efter flera
avgöranden av WTO) är ett försäljningsbolag i
utlandet (FSC) ett utländskt bolag. Det rör sig i
allmänhet om ett helägt dotterbolag till ett ameri-
kanskt bolag som väljer att omfattas av bestäm-
melserna om FSC, vilket undantar bolagets
utländska inkomster (”foreign trade income”)
från amerikansk skatt som annars skulle betalats.
Enligt den amerikanska lagstiftningen måste ett
försäljningsbolag i utlandet vara organiserat eller
ha ett kontor i ett land som har ingått ett skatteav-
tal för informationsutbyte med Förenta staterna
(vilket är fallet med Belgien). Den utländska
inkomsten hos ett försäljningsbolag i utlandet är
bara befriad från amerikansk skatt om vissa eko-
nomiska processer – såsom försäljning eller
uthyrning av exportprodukter eller tillhandahål-
lande av tjänster i samband med försäljning och
uthyrning – äger rum utanför Förenta staterna.
Framför allt anses en ekonomisk process äga rum
utanför Förenta staterna om åtminstone en del av
försäljningsbolagets direkta kostnader uppstår
utanför Förenta staterna, inbegripet kostnader för
marknadsföring, orderhantering, leveranser,
varutransporter, fakturering och kreditriskhante-
ring. 

502. Enligt det belgiska systemet kan ett ameri-
kanskt försäljningsbolag i Belgien erhålla ett sär-
skilt avgörande (ruling) i syfte att bestämma dess
beskattningsbara inkomster i fråga om dess trans-
aktioner med närstående utländska företag.
Framför allt fastställdes ett sådant bolags beskatt-
ningsbara inkomster genom att man tillämpade
ett vinstpålägg på 8 % på vissa kostnader för för-
säljningsbolaget eller driftstället. Dessa kostna-
der inbegriper emellertid inte direkta kostnader
för marknadsföring, varutransporter och kredit-
risker. Systemet gällde bara belgiska dotterföre-
tag eller verksamheter i form av amerikanska för-
säljningsbolag inom en multinationell koncern
förutsatt att bolaget beviljats ett särskilt avgö-
rande av de belgiska skattemyndigheterna. 

503. I sitt beslut ansåg kommissionen att det bel-
giska systemet utgör statligt stöd. Kommissionen
ansåg att det belgiska systemet gav de amerikan-
ska försäljningsbolagen och de multinationella
koncerner som de tillhörde alltför stora fördelar¥1∂ C 30/02.



100
genom att minska deras normala skattebörda. Det
belgiska systemet infördes för att locka till sig
amerikanska försäljningsbolag genom att un-
danta deras verksamhet från lokal beskattning
och på så sätt öka deras internationella konkur-
renskraft på den inre marknaden. Kommissio-
nens undersökning bekräftade dock att de skatte-
fördelar som beviljats enligt systemet utgjorde en
selektiv fördel genom att bara gynna amerikan-
ska försäljningsbolags dotterföretag och filialer
om de verkar inom ramen för sådana avtal som
beskrivs ovan. Framför allt för interna tjänster
som kreditriskhantering och marknadsföring där
konkurrensen är hård och som omfattas av syste-
met, innebar skattefördelen en betydande sned-
vridning med betydande negativa effekter på kon-
kurrensen och handeln på den inre marknaden.

Skatteliknande avgifter

504. Kommissionen undersökte också ett fall,
FFG (1), av skatteliknande avgifter i filmbran-
schen, där stöd till filmproduktion som finansie-
rats genom skatteliknande avgifter bedömdes
som förenligt med EG-fördraget i enlighet med
domstolens rådande rättspraxis och med ett fall
som gällde statligt stöd till underhållningspro-
duktioner i Frankrike (2).

4. Sektorsstöd

4.1 Varvsindustrin

505. Efter att man misslyckats att göra upp i
godo med Sydkorea beslutade Europeiska unio-
nen att genomföra en tillfällig skyddsordning mot
illojal konkurrens inom varvsindustrin (3). Enligt
skyddsordningen kan driftsstöd beviljas med
kommissionens godkännande. Direkt stöd till far-
tygsbyggnadskontrakt för containerfartyg, pro-
dukt- och kemikalietankrar betraktas som fören-
ligt med den inre marknaden. Med förbehåll för
att kommissionen godkänner medlemsstaternas
ordningar kan stöd beviljas för fartygsbyggnads-
kontrakt upp till en högsta stödnivå på 6 % av
kontraktsvärdet före stödet. Efter att undersök-
ningar bekräftat att gemenskapens industri har
lidit allvarlig skada på grund av illojal konkurrens
från Sydkorea godkändes stöd även till fartygs-

byggnadskontrakt för fartyg avsedda för flytande
naturgas (4).

506. Skyddsordningen är en exceptionell och
begränsad åtgärd som är svår att motivera i kon-
kurrenshänseende. När det gäller tolkningen av
skyddsordningen framgår det av själva förord-
ningen att stöd bara får beviljas när det förekom-
mit konkurrens om kontraktet från ett sydkore-
anskt varv som erbjuder ett lägre pris. När man
bedömer medlemsstaternas ordningar rent prak-
tiskt är det viktigt att bestämma vilken typ av
bevis man skall kräva för att påvisa sådan konkur-
rens. Kommissionen måste nå balans mellan
behovet att se till att detta krav är uppfyllt och
behovet att inte anta så strikta villkor att skydds-
ordningen sätts ur spel. Hittills har kommissio-
nen godkänt tillfälliga skyddsordningar för Dan-
mark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

507. Den 16 december 2003 godkände kommis-
sionen de tyska ordningarna för finansieringsga-
rantier till varvsindustrin. Garantierna kommer
att finnas i Tysklands fem kustdelstater, nämligen
Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-
Holstein och Mecklenburg-Vorpommern.

508. Det nya med ordningarna är att de erbjuder
en metod för riskdifferentiering. Olika premier
kommer att tas ut för olika risker som täcks av
garantin. Tyskland har utarbetat ett sofistikerat
graderingssystem som omfattar sex riskkatego-
rier, vilka möjliggör en indelning av projekt uti-
från deras respektive risknivåer. Lågriskprojekt
kommer därför att kräva lägre premier än projekt
med högre risk. Högriskprojekt kommer framde-
les att medföra premienivåer som står i propor-
tion till den risk som försäkringen gäller.

509. Garantierna ställs ut i förhållande till vilka
banklån som beviljas av ett finansinstitut, oavsett
var det har sitt säte. Två typer av garantier kan
beviljas: garantier för konstruktionsfinansiering,
dvs. garantier för att säkerställa förhandsfinansie-
ringen av kostnaderna för konstruktionen av far-
tyget intill dess att det levereras av varvet samt
slutfinansieringsgarantier, dvs. garantier till reda-
ren om att finansiera köpet av det färdiga fartyget. 

510. Programmen godkändes t.o.m. 2006. Under
den tiden kommer kommissionen att gå igenom
hur det nya systemet fungerar mot bakgrund av
de erfarenheter som gjorts under de första tre
åren.

¥1∂ N 261/03 den tyska Filmförderungsgesetz – FGG.
¥2∂ N 463/03. 
¥3∂ Rådets förordning (EG) nr 1177/2002 av den 27 juni 2002. ¥4∂ EUT L 252, 4.10.2003, s. 18–22 (2003/691/EG).
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511. Den 30 april inledde kommissionen ett for-
mellt granskningsförfarande i fråga om ett möjligt
inslag av statligt stöd i en italiensk garantifond för
varvsindustrin (1). Efter en första bedömning av
ordningen – som ännu inte trätt i kraft – kunde
kommissionen inte utesluta att den inbegrep stat-
ligt stöd. Framför allt tvivlade kommissionen på
att den statliga garantiordningen, där alla använ-
dare betalar samma premie oavsett vilka risker
som är förknippade med det finansierade projektet
(samtidigt som de verkar inom en sektor där det
finns en marknad som erbjuder sådana garantier på
grundval av en enskild riskbedömning), kunde för-
modas vara självfinansierande med tanke på alla
relevanta kostnadskomponenter.

512. Den 27 maj fattade kommissionen två
beslut om offentligägda varv i Spanien (2). I det
ena beslutet (ärende C 40/2000) utvidgade den
sitt formella granskningsförfarande till att om-
fatta ett eventuellt beviljande av ytterligare
omstruktureringsstöd till offentliga varv i Spa-
nien. Kommissionen har för avsikt att klargöra
huruvida ett belopp på 515 miljoner euro bevilja-
des till de offentliga varv som i dag ägs av IZAR-
koncernen. Det potentiella stödet skulle ha utgått
i form av kapitaltillskott och lån. Det framgick att
dessa medel hade skjutits till av det statliga hol-
dingföretaget Sociedad Estatal de Participationes
Industriales (SEPI) under 1999 och 2000. Kom-
missionen ansåg att detta kunde utgöra ytterligare
statligt stöd som – efter godkännandet av ett
omstruktureringspaket värt 1 377 miljoner euro
1997 – inte skulle vara förenligt med EU:s regler
för stöd till varvsindustrin.

513. Genom det andra beslutet inledde kommissi-
onen ett formellt granskningsförfarande i fråga om
SEPI:s kapitaltillskott på cirka 1 500 miljoner
euro till IZAR under åren 2000–2002 (3). Kom-
missionen ansåg att SEPI:s kapitaltillskott till
IZAR eventuellt gav den civila varvsindustrin eko-
nomiska fördelar som den knappast skulle få på
kommersiella vägar. Kapitaltillskott till IZAR
genom SEPI eller andra offentliga källor kan där-
för utgöra otillåtet statligt stöd.

4.2 Bilsektorn

514. Även om gemenskapens rambestämmelser
för statligt stöd till bilindustrin upphörde att gälla

2002, fortsatte ärenden som anmälts innan dess
att bedömas enligt dessa rambestämmelser under
2003. Från och med januari 2003 omfattas bilin-
dustrin av de nya sektorsövergripande rambe-
stämmelserna för regionalstöd till stora investe-
ringsprojekt. Enligt dessa nya enkla regler
berättigar projekt inom bilsektorn till stöd på
högst 30 % av den högsta tillåtna nivån för varje
region (jämfört med möjliga 100 % enligt de tidi-
gare reglerna).

515. Den 11 juni godkände kommissionen delvis
regionalt investeringsstöd till biltillverkaren Volks-
wagens anläggning Arazuri (Pamplona) (4). Efter
en grundlig undersökning konstaterade kommis-
sionen att endast en del av det stöd på 62 miljoner
euro som Spanien föreslagit var nödvändigt för att
investeringen skulle genomföras. I enlighet med
rambestämmelserna för statligt stöd till bilindustrin
(som upphört att gälla) konstaterade kommissionen
att det föreslagna stödet var större än vad som kräv-
des för att kompensera för merkostnaderna för att
genomföra projektet i Spanien, och sänkte följaktli-
gen det tillåtna stödbeloppet. 

516. Den 23 juli beslutade kommissionen att
inleda det formella granskningsförfarandet i fråga
om ett stöd på 178 miljoner euro till en investering
på 219 miljoner euro som biltillverkaren De
Tomaso planerade i Cutro (Kalabrien) (5). De
Tomaso har för avsikt att investera i ett s.k. green-
fieldprojekt (en ny fabrik uppförs eller en existe-
rande fabrik förnyas) i Cutro som år 2009 skulle
sysselsätta cirka 800 personer. Fabriken skall till-
verka sportbilar och montera ett terrängfordon
som tillverkas av den ryska biltillverkaren UAZ.
När den inledde förfarandet uttryckte kommissio-
nen sina tvivel kring huruvida den kostnads- och
intäktsanalys som de italienska myndigheterna
gjort slog fast Cutros verkliga kostnadsnackdel
jämfört med alternativa orter för samma projekt.
Kommissionens främsta tvivel avsåg omfatt-
ningen hos jämförelsen i nyttokostnadsanalysen,
särskilt i fråga om de investeringar som skulle
göras i Cutro men inte på de alternativa orterna. 

517. Den 30 april inledde kommissionen en for-
mell granskning i fråga om ett stöd på 16 miljoner
pund till en investering på 165 miljoner pund som
billtillverkaren Peugeot planerade att göra vid sin
anläggning i Ryton, Förenade kungariket (6). Peu-

¥1∂ N 371/01.
¥2∂ C 40/2000.
¥3∂ C 38/03.

¥4∂ C 38/02.
¥5∂ C 48/03 (ex N 791/02).
¥6∂ C 30/03.
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geot har för avsikt att göra en investering för till-
verkningen av den modell som skall ersätta den
nuvarande modellen Peugeot 206. I sitt beslut om
att inleda förfarandet uttryckte kommissionen sina
tvivel kring huruvida det fanns ett lämpligt alterna-
tiv till att genomföra projektet i Ryton. Den
uttryckte också sina tvivel kring huruvida den nyt-
tokostnadsanalys som de brittiska myndigheterna
gjort slog fast Rytons verkliga kostnadsnackdel
jämfört med alternativa orter för samma projekt.

4.3 Stål

518. Den 15 oktober fattade kommissionen ett
slutligt beslut om att det statsägda belgiska före-
taget Sogepas förvärv av en andel värd 9 miljoner
euro i stålproducenten Carsid utgjorde en form av
statligt stöd som inte är förenlig med den inre
marknaden.

519. Kommissionen framhöll i sitt beslut att en
minoritetsägare, exempelvis Sogepa, som verkar
under normala marknadsvillkor inte skulle vara
beredd att tillhandahålla medel för en åtgärd som
denna, eftersom det är omöjligt att garantera lön-
samheten mot bakgrund av de aktuella riskerna. I
själva verket skulle Sogepas partner, både direkt
och indirekt, vara de huvudsakliga stödmotta-
garna. Mot bakgrund av detta ansåg kommissio-
nen att Sogepas andel i Carsid utgjorde statligt
stöd. Eftersom kommissionen ansåg att statligt
stöd till investeringar och omstruktureringar i
stålindustrin inte är förenliga med den inre mark-
naden, fattade den ett negativt beslut.

520. Usinor Sacilorkoncernen kungjorde i febru-
ari 2001 att den avsåg att stänga Cockerill Sam-
bres varmvalsverk i Charleroi. Därför inleddes
förhandlingar mellan Usinor-Cockerill Sambre,
Dufercokoncernen och Sogepa (som ägs av regi-
onen Vallonien), framför allt för att inrätta ett
gemensamt företag som skall producera stålplat-
tor i Cockerill Sambres befintliga fabrik i Charle-
roi tillsammans med Duferco Clabecq (kontinu-
erliga gjutprocesser).

4.4 Telekommunikationer

521. I början av 2003 arbetade GD Konkurrens
intensivt på området statligt stöd till telesektorn.
Resultatet av detta arbete återspeglas i två beslut
som kommissionen antog i januari, varav ett
avsåg en privat operatör i Tyskland och den andra
den tidigare monopoloperatören i Frankrike. I
bägge fallen fick kommissionen inleda ett for-

mellt granskningsförfarande eftersom de upplys-
ningar som lämnats av de båda ländernas myn-
digheter inte helt skingrade kommissionens
tvivel kring de antagna åtgärdernas förenlighet
med den inre marknaden. 

522. Den 21 januari beslutade kommissionen att
godkänna ett undsättningsstöd på 50 miljoner
euro till MobilCom AG. Samtidigt inledde den ett
formellt granskningsförfarande i fråga om den
garanti som de tyska myndigheterna beviljat på
ett ytterligare lån på 112 miljoner euro (1). Den
19 september 2002 ställde sig Tyskland som
garant för ett lån på 50 miljoner euro till Mobil-
Com (”den första stödåtgärden”). Själva lånet
hade beviljats av den offentliga utvecklingsban-
ken KfW. Den 20 november 2002 ställde sig
Tyskland som garant för ett nytt lån på
112 miljoner euro till MobilCom (”den andra
stödåtgärden”). Det lånet hade beviljats av kon-
sortium av offentliga och privata banker. 

523. Det framgick av kommissionens preliminära
undersökning att MobilCom hade behov av ett för-
sta lån efter det att det ekonomiska stöd som man
fick av sin huvudägare France Télécom (FT) hade
upphört, vilket försatt MobilCom i en allvarlig lik-
viditetskris. Kommissionen ansåg att den första
stödåtgärden kunde betraktas som ett undsätt-
ningsstöd enligt gemenskapens riktlinjer för stat-
ligt stöd till undsättning och omstrukturering av
företag i svårigheter (2). Med stöd i dessa riktlinjer
har de tyska myndigheterna lämnat bevis för att
lånet på 50 miljoner euro faktiskt var nödvändigt
för att täcka MobilComs löpande driftskostnader.
De åtog sig också att lägga fram en omstrukture-
ringsplan inom sex månader efter det att kommis-
sionen godkänt undsättningsstödet. 

524. När det gäller den andra statliga garantin
för lånet på 112 miljoner euro uttryckte kommis-
sionen allvarliga tvivel kring möjligheten att
klassificera denna åtgärd som undsättningsstöd.
Utifrån de upplysningar som lämnats av de tyska
myndigheterna verkar det som om det andra lånet
inte bara har använts för att täcka löpande kostna-
der, utan även för att finansiera en rad omstruktu-
reringsåtgärder. Eftersom ingen omstrukture-
ringsplan har lämnats till kommissionen har
denna emellertid inte tillgång till de upplysningar
som krävs för att avgöra om den andra stödåtgär-

¥1∂ EUT C 80, 3.4.2003, NN 115/02.
¥2∂ EGT C 288, 9.10.1999, s. 2.
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den kan betraktas som ett omstruktureringsstöd i
den mening som avses i gemenskapens riktlinjer.

525. Kommissionen kunde inte godta de tyska
myndigheternas argument att det rörde sig om en
enda utbetalning av undsättningsstöd och inledde
därför ett formellt granskningsförfarande med
avseende på den andra åtgärden. Den 15 mars
meddelade de tyska myndigheterna kommissio-
nen sin avsikt att förlänga de båda garantierna
t.o.m. år 2007. Den 9 juli beslutade kommissio-
nen att utvidga det formella granskningsförfaran-
det till denna förlängning. I september sålde
MobilCom i själva verket 20 % av sina aktier i
Internetoperatören Freenet.de AG. Denna affär
gjorde det möjligt för MobilCom att lösa in lånen,
vilket innebar att garantierna upphävdes automa-
tiskt. Under det formella granskningsförfarandet
skall kommissionen undersöka åtgärdernas even-
tuella förenlighet med den inre marknaden, sär-
skilt med avseende på huruvida stödet var nöd-
vändigt.

526. Den 30 januari beslutade kommissionen att
inleda det formella granskningsförfarande som
avses i artikel 88.2 i EG-fördraget i fråga om ett stöd-
projekt till förmån för France Télécom (FT) som
Frankrike hade anmält den 3 december 2002 (1).
Förfarandet avser även det system för skatt på
inkomst av yrkesmässig verksamhet som FT om-
fattas av, och på vilket ett klagomål har inkommit
till kommissionen. Projektet syftar till att FT
skall kunna återbetala sina kortfristiga skulder
genom kapitaltillskott i form av en nyemission
som skall tecknas i proportion till statens respek-
tive den privata sektorns andelar av FT:s kapital.
Eftersom man inte ansåg det vara möjligt att ge-
nomföra en nyemission med kort varsel hade
Frankrike redan gjort en förskottsbetalning av sitt
kapitaltillskott i form av ett lån på högst
9 miljarder euro genom den offentliga inrätt-
ningen ERAP. Frankrike uppgav att lånet skulle
omfattas av en marknadsmässig ränta. Kommis-
sionen uttryckte sina tvivel kring projektet på
grund av risken att FT skulle få en fördel jämfört
med marknadsmässiga villkor och i fråga om den
franska staten verkligen uppträdde som en försik-
tig investerare. De franska myndigheterna tycks
medge att FT före aviseringen om kapitaltillskot-
tet befann sig i en ekonomisk situation som inne-
bar att företaget inte kunde erhålla kapital till rim-
liga villkor på marknaden. Eftersom Frankrike

inte nekar till att lånet utgör ett förskott på statens
tillskott till FT:s egna kapital, tycks det under rå-
dande omständigheter vara svårt att hävda att de
franska myndigheternas delaktighet i kapitaltill-
skottet skulle kunna anses ske samtidigt som pri-
vata investerare skjuter till kapital. I sin under-
sökning bör kommissionen sålunda bedöma om
lånet gjort det möjligt för FT att vända sig till
obligationsmarknaden i ett tidigare skede och öka
sitt kapital till så förmånliga villkor som möjligt.

527. Efter tillkännagivandet och beviljandet av
lånet och efter det att ledningen för France Télé-
com lagt fram en återhämtningsplan, har France
Télécom, utan att ta krediten i anspråk, kunnat
återvända till aktiemarknaden för första gången
på ett och ett halvt år och samla stora kapital-
mängder samt omförhandla förfallodagen för en
del av företagets skuld. Operatörens återupp-
byggnad av sitt kapital som inleddes med 15 mil-
jarder euro den 24 mars har tagits väl emot av
marknaden. Dessa olika händelser har alltså ägt
rum efter att investeringsbeslut fattats av den fran-
ska regeringen som vid tidpunkten för anmälan
föreföll osäker om marknadens förtroende och
dess vilja att delta i återuppbyggnaden av kapitalet,
då bankerna i sitt avtal hade krävt att först få gran-
ska återhämtningsplanen och de första resultaten
av denna. Dessutom är de villkor på vilka förskot-
tet skulle återbetalas sådana att det inte kan ute-
slutas att företaget åtnjuter en fördel som det inte
skulle fått under normala marknadsvillkor.

528. Kommissionen menade också att Frankrike
inte i tillräcklig grad påvisat att avkastningen på
det investerade kapitalet skulle ha varit godtagbar
för en privat investerare. För det första är FT ett
mycket skuldtyngt företag samtidigt som staten
tvingas göra en investering som den själv kallar
exceptionell. För det andra har de franska myn-
digheterna till sin anmälan inte bifogat hela FT:s
omstruktureringsplan eller upplysningar som
visar att avkastningen på investeringen skulle
vara godtagbar för en privat investerare.

4.5 Radio och TV i allmänhetens tjänst

529. Kommissionen godkände ett antal åtgärder
för statlig finansiering som beviljats de portugi-
siska och italienska public service-företagen RTP
och RAI den 15 oktober 2003 (2) samt till de
franska public service-företagen France 2 och

¥1∂ EUT C 57, 12.3.2003, NN 47/02.
¥2∂ Financiamento de RTP pelo Estado, beslut C (2003) 3526 och

Misure in favore della RAI, beslut C (2003) 3528.
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France 3 den 10 december 2003 (1). Dessa ären-
den gäller tillfälliga åtgärder för statlig finansie-
ring som beviljats public service-företagen efter
det att TV-marknaden avreglerats i dessa länder
under 1990-talet. Dessa tillfälliga stöd omfattade
ett antal olika åtgärder, t.ex. kapitalinjektioner,
skuldsanering, driftsstöd, skattelättnader och för-
lagslån. Kommissionen ansåg att dessa åtgärder
inte innebar att ersättningsbeloppet översteg den
extra nettokostnaden för public service-sänd-
ningar. I de italienska och franska fallen kunde
dessutom ingen snedvridning av konkurrensen på
de kommersiella marknaderna (t.ex. annonse-
ring) konstateras.

530. Dessa tillfälliga åtgärder är tydligt avskilda
från de mekanismer för återkommande finansie-
ring som de berörda medlemsstaterna inrättat
innan EG-fördraget trädde i kraft. Dessa meka-
nismer har ofta formen av en licensavgift som
skall betalas av ägarna till TV- och radioapparater
eller av en årlig statlig ersättning. GD Konkur-
rens ansåg att i alla tre länderna skall dessa
betraktas som befintliga stöd och måste därför
behandlas i enlighet med befintliga förfaranden
avseende statligt stöd. I fråga om Spanien hade
kommissionen inte inlett några formella förfaran-
den avseende några tillfälliga åtgärder och därför
heller inte fattat något formellt beslut. GD Kon-
kurrens ansåg att Spaniens mekanismer för åter-
kommande finansiering kunde betraktas som
befintligt stöd, precis som i de portugisiska, ita-
lienska och franska fallen.

531. GD Konkurrens beslöt att licensmekanis-
merna i dessa fyra länder måste ändras för att
konkurrensen och den inre marknaden skall fun-
gera väl. Därför föreslogs några ändringar för
myndigheterna i Portugal, Italien, Frankrike och
Spanien för att förena dessa mekanismer med
kommissionens meddelande om tillämpningen
av reglerna om statligt stöd på radio och TV i all-
mänhetens tjänst (2). Syftet med detta initiativ är
främst att se till att dessa finansieringssystem
innehåller spärrar mot alltför omfattande ersätt-
ning och tvingar programföretagen att bedriva sin
verksamhet på marknadsvillkor. 

532. Kommissionen beslutade att inleda det for-
mella granskningsförfarandet i fråga om den stat-
liga finansieringen av det danska public service-

företaget TV2. De uppgifter som analyserades
under det preliminära granskningsskedet ledde
kommissionen till den preliminära slutsatsen att
den danska staten har överkompenserat TV2 för
dess tjänst i allmänhetens intresse under den
granskade perioden (1995–2002). TV2 finansie-
ras på två sätt, både genom statlig finansiering
och kommersiella intäkter, främst från reklam.
Tillgängliga upplysningar antydde att TV2 kunde
ha använt överkompensationen för att korssub-
ventionera sin kommersiella verksamhet. Kom-
missionen uppgav därför att den som en del av sin
fördjupade undersökning närmare skulle analy-
sera TV2:s prissättning i förhållande till konkur-
renterna för att kunna bedöma om TV2:s uppträ-
dande kan ha snedvridit konkurrensen på
reklammarknaden.

533. De granskade finansieringsåtgärderna inbe-
griper licensmedel, ränte- och amorteringsfria
lån, statliga garantier för driftskrediter, en skatte-
befrielse samt en överföring av medel från TV2-
fonden och radiofonden. TV2 har också vidare-
sändningsplikt (must carry status), och har till-
gång till en kostnadsfri frekvens med nationell
täckning. 

534. Kommissionen kommer att bedöma dessa
åtgärder utifrån principerna i kommissionens
meddelande om tillämpningen av reglerna om
statligt stöd på radio och TV i allmänhetens
tjänst.

Systemet för skatt på inkomst 
av yrkesmässig verksamhet

535. Den franska lagen nr 90-568 av den
2 juli 1990 innehåller en undantagsordning till
förmån för France Télécom i förhållande till det
allmänna skattesystem som följer av den all-
männa skattelagen. Företaget har omfattats av två
olika undantagsordningar efter varandra: för det
första en ”övergångsordning” som gällde mellan
den 1 januari 1991 och den 1 januari 1994, och
som innebar att France Télécom inte omfattades
av skatt på inkomst av yrkesmässig verksamhet,
och sedan en ”definitiv” ordning som sedan 1994
har inneburit att företaget betalar denna skatt
enligt särskilda regler. Sålunda utgår man från
huvudkontoret för att bestämma den skattebas
som skall användas. Den bas för skatt på inkomst
av yrkesmässig verksamhet som gäller för France
Télécom är reducerad jämfört med den som gäl-
ler för andra företag. Samtidigt tillämpas en
annan skattesats för France Télécom än för andra
företag. Det system för skatt på inkomst av yrkes-

¥1∂ Stöd till förmån för France 2 och France 3, beslut C (2003) 4497.
¥2∂ Kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om

statligt stöd på radio och TV i allmänhetens tjänst, EGT C 320,
15.11.2001, s. 5.
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mässig verksamhet som gäller för France Télé-
com tycks uppfylla kriterierna för att en åtgärd
skall betraktas som statligt stöd enligt fördraget.
Det verkar i själva verket som om detta system
gett France Télécom en fördel genom att företa-
get betalat en skatt på inkomst av yrkesmässig
verksamhet som understigit den som företaget
normalt skulle ha betalat enligt allmänna skatte-
regler. Kommissionen hyser också allvarliga tvi-
vel kring ett sådant eventuellt stöds förenlighet
med den inre marknaden. Efter en preliminär
granskning som inte skingrat dessa tvivel har
kommissionen i enlighet med fördraget beslutat
att inleda det formella granskningsförfarandet i
fråga om de båda åtgärderna.

5. Kol

536. Sedan den 24 juli 2002 (1) gäller nya ram-
bestämmelser för statligt stöd till kolsektorn. För
närvarande finns det fyra medlemmar i EU som
fortfarande bryter kol: Tyskland, Spanien, Frank-
rike och Förenade kungariket. På grund av
ogynnsamma geologiska förutsättningar är de
flesta gruvor inom EU inte konkurrenskraftiga
om de utsätts för konkurrens från importerat kol.

537. I fråga om Spanien godkände kommissio-
nen stöd till privata kolbrytningsföretag i Astu-
rien för forskning och teknisk utveckling, miljö-
skydd och gruvutbildning (2) samt stöd till
kolbrytningsföretaget Hunosa (3). Gransknings-
förfarandet inleddes emellertid med avseende på
olika stödåtgärder till förmån för privata kolbryt-
ningsföretag i den autonoma gemenskapen Kasti-
lien och León (4).

538. Kommissionen beslöt också att på nytt inleda
förfarandet mot företaget González y Diez SA i
avsikt att ersätta beslut 2002/827/EKSG av den
2 juni 2002 med ett nytt beslut (5). De förfarande-
regler som är tillämpliga när EKSG-fördraget löpt
ut ger bättre möjligheter att garantera medlemssta-
ternas, de berörda företagens och tredje parters
rättigheter. Den 5 november avslutade kommissio-
nen förfarandet och beslöt att det stöd som god-
känts för åren 1998 och 2000 inte överensstämde
med tillämpliga villkor och att stödet för år 2001
endast delvis kan godkännas (6).

539. Den 7 maj godkände kommissionen såväl
omstruktureringsplanen som stöd till den tyska
kolindustrin för år 2003 (7).

540. Den 28 maj godkände kommissionen ett
stöd med avseende på avgångsvederlag i sam-
band med nedläggningen av Selbyanläggningen
som ägs av UK Coal (8). Den 25 juni godkände
kommissionen en stödordning för att täcka kost-
nader för nyinvesteringar för den brittiska kol-
industrin under perioden 2003–2005 (9). Ord-
ningen är utarbetad för att stödja kommersiellt
realistiska projekt för att bibehålla tillgången till
reserver i gruvor som kan överleva i framtiden
och att garantera arbetstillfällen i socialt och eko-
nomiskt eftersatta områden.

6. Transporter

6.1 Järnvägstransporter

541. Den 16 december godkände kommissionen
en ny ordning till stöd för transport av intermodala
containrar på järnväg i Förenade kungariket (10).
Denna ordning kommer att innebära fortsatt stöd
till den intermodala containerverksamhet inom
fjärr- och närsjöfarten som för närvarande använ-
der järnvägstransporter genom att garantera en fast
avgift för varje transporterad container. Syftet med
stödordningen är att bidra till en säkrad tillväxt
inom denna sektor och inom den inhemska inter-
modala fraktverksamheten.

6.2 Kombinerade transporter

542. Kommissionen godkände olika stödord-
ningar som syftar till att främja kombinerade
transporter som ett alternativt transportsätt
genom att kompensera för merkostnaderna (11).
Särskilt en fransk ordning (12) gäller alla katego-
rier av intermodala transporter som garanterar en
enhetlig avgift per intermodal enhet som trans-
porterats och en nationell italiensk stödordning
för rationalisering (13) som bl.a. beviljar stöd till

¥1∂ EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.
¥2∂ Kommissionens beslut av den 21 januari 2003, K(2003) 244.
¥3∂ Kommissionens beslut av den 19 februari 2003, K(2003) 526.
¥4∂ Kommissionens beslut av den 19 februari 2003, K(2003) 525.
¥5∂ Kommissionens beslut av den 19 februari 2003, K(2003) 524.
¥6∂ Kommissionens beslut av den 5 november 2003, K(2003) 3910.

¥7∂ Kommissionens beslut av den 7 maj 2003, K(2003) 1295.
¥8∂ Kommissionens beslut av den 27 maj 2003, K(2003) 1668.
¥9∂ Kommissionens beslut av den 24 juni 2003, K(2003) 1908.
¥10∂ N 464/03 (Förenade kungariket) Company Neutral Revenue

Scheme (CNRS), kommissionens beslut av den 16.12.2003.
¥11∂ N 64/03 Italien (Trento) – Beviljande av stöd till förmån för kom-

binerade transportsätt. Kommissionens beslut av den 1 oktober
2003, EUT C 284, 27.11.2003.

¥12∂ N 623/02 kommissionens beslut av den 30 april 2003, EUT C
248, 16.10.2003, s. 3.

¥13∂ N 810/02 kommissionens beslut av den 10 december 2003, ännu
inte offentliggjort.
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företag som använder sig av minimala årliga tåg-
volymer för kombinerade transporter eller för
transporter av farligt gods.

543. En av de åtgärder som ingick i den ovan-
nämnda italienska ordningen var den experimen-
tella fransk-italienska rullande motorvägen mel-
lan Aiton och Orbassano (Lyon–Turin). Denna
nya tjänst kommer att skötas av AFA – Autoroute
Ferroviaire Alpine (ett företag där de största par-
terna är SNCF och TRENITALIA (1)) mellan
2003 och 2006. Medan det italienska bidraget till
detta projekt kommer från den berörda ord-
ningen, godkändes den franska finansieringen av
den experimentella fasen genom ett annat
kommissionsbeslut (2).

544. Kommissionen avslutade också två for-
mella granskningsförfaranden som ledde till tvi-
vel om proportionaliteten i det planerade stödet
till två infrastrukturprojekt. Dessa fall gällde
större utrymme och förbättrade godshanterings-
faciliteter vid Corparch Pier nära Fort William i
Skottland (3) och anläggningen av en container-
terminal i Alkmaar (i regionen Noord-Holland)
för att främja transport av hushållsavfall på vat-
tenvägarna i stället för vägtransporter (4).

545. Slutligen inledde kommissionen ett formellt
granskningsförfarande avseende starthjälp till
utvecklingen av nya järnvägs- och sjötransport-
tjänster till och från Friuli-Venezia Giulia (5).

6.3 Vägtransporter

546. I januari fattade kommissionen ett positivt
beslut om undsättningsstöd till förmån för ”ABX
logistics” (6), ett företag som ägs av det belgiska
järnvägsbolaget SNCB som tillhandahåller inte-
grerad transportlogistik inom bl.a. väg-, sjö- och
flygtransportsektorerna samt logistiklösningar på
entreprenad. Kommissionen beslöt emellertid att

inleda ett formellt granskningsförfarande med
avseende på omstruktureringsplanen för samma
företag (”ABX Logistics”) (7).

547. Därutöver inledde kommissionen ett for-
mellt granskningsförfarande efter den felaktiga
tillämpningen av ett tidigare positivt kommis-
sionsbeslut avseende omstruktureringen av före-
taget ”Sernam” (8), ett dotterbolag till det franska
järnvägsbolaget SNCF som tillhandahåller såväl
väg- som järnvägstransporter samt fraktspedi-
tionstjänster.

548. Den 5 mars gav kommissionen de franska
myndigheterna tillåtelse att införa en stödordning
som syftar till att begränsa utsläppen av växthus-
gaser inom sektorn och i samband med transpor-
ter. Denna fleråriga stödordning (9), som kommer
att administreras av Agence française de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(Ademe), uppfyller de hållbara utvecklingsmålen
i enlighet med de åtaganden som Europeiska uni-
onen gjort inom ramen för Kyotoprotokollet.

549. Likaså godkände kommissionen att regio-
nen Piemonte (10) i Italien ersätter högst 40 % av
de vägavgifter som de tunga transporterna över
7,5 ton måste erlägga när de använder motorväg
A 26 till följd av förbudet mot att köra på vägen
runt Lago Maggiore mellan juni och september
2003.

550. Den 23 juli beslöt kommissionen att inleda
ett formellt granskningsförfarande avseende en
kompensationsåtgärd som tyska myndigheter
avser att genomföra efter att ha infört ett nytt sys-
tem för vägavgifter tung trafik som använder
tyska motorvägar (11). Dessa kompensationsåt-
gärder består av en engångsersättning på 2,6 cent/
km mot ett bevis på att 8,6 cents punktskatt beta-
lats på bränsle som köpts i Tyskland. Kommissio-
nen betvivlade i viss mån att kompensationsåt-
gärden var förenlig med reglerna för statligt stöd
och gemenskapslagstiftningen, särskilt direktiv
1999/62/EG.

¥1∂ Godkänt av Europeiska kommissionen den 4 augusti 2003.
¥2∂ NN 155/03 kommissionens beslut av den 10 december 2003,

ännu inte offentliggjort.
¥3∂ C 62/02 (ex N 221/02) – Förenade kungariket – Tillfälligt stöd

till CLYDEBoyd enligt Freight Facilities Grant Scheme (FFG),
kommissionens beslut av den 5 februari 2003.

¥4∂ C 51/02 (ex 840/01) – Containerterminalen i Alkmaar, Nederlän-
derna. Kommissionens beslut av den 24 juni 2003, EUT C 212,
6.9.2002, s. 2-8.

¥5∂ N 134/01 – Italien – (Regionen Friuli-Venezia Giulia) lagförslag
nr 106/1-A –”Stöd till inrättande av infrastruktur och tjänster
inom godstransportsektorn för omstrukturering av vägtransporter
och utveckling av kombinerade transporter”, kommissionens
beslut av den 26 september 2003, EUT C 311, 20.12.2003.

¥6∂ N 769/02 – Belgien – Undsättningsstöd till förmån för tre enheter
inom ABX Logistics (F, D och NL). Kommissionens beslut av
den 21 januari 2003. 

¥7∂ NN 62/03 – Belgien – Omstrukturering av ABX Logistics. Kom-
missionens beslut av den 23 juli 2003.

¥8∂ NN 122/2000 – Frankrike – SERNAM 2: granskning av omstruk-
tureringsstödet. Kommissionens beslut av den 30 april 2003.

¥9∂ N 353/01 – Frankrike – ADEME:s stödordning inom transport-
sektorn.

¥10∂ C 11/02 (ex N 382/01) – Italien. Kommissionens beslut av den 9
juli 2003.

¥11∂ C 54/03 (ex N 194/02) – Tyskland – Kompensationsåtgärder
efter införandet av en kilometerbaserad avgift för tunga fordon på
motorvägarna. Kommissionens beslut av den 13 juli 2003, EUT
C 202, 27.8.2003, s. 5.
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551. Passagerare: Den 19 februari beslöt kom-
missionen att inte göra några invändningar mot
det stöd (12 miljoner pund – 18,7 miljoner euro
årligen) som den brittiska regeringen kommer att
bevilja bussbolag som sköter långdistansturer på
villkor att de låter äldre och handikappade passa-
gerare åka för halva priset (1). Stödet kompense-
rar för företagens extra kostnader för prisreduk-
tionen. Kommissionen ansåg att denna ordning
syftar till att uppnå ett viktigt mål inom ramen för
de allmänna tjänsterna.

6.4 Sjötransporter

552. Den 4 februari beslöt kommissionen att
göra invändningar mot stödordningen ”Frizonen
Madeira” för perioden 2003–2006 (2) som kom-
mer att göra att registrerade sjöfartsbolag som
etablerats mellan den första januari 2003 och
sista december 2003 särskilt kan komma i åtnju-
tande av en reducerad företagsskatt på 1 % under
2003 och 2004, 2 % under 2005 och 2006 samt
3 % mellan 2007 och 2011.

553. Den 19 mars lämnade kommissionen på
vissa villkor (3) ett tioårigt godkännande av ett
paket med skatteåtgärder till förmån för den bel-
giska handelsflottan. Detta paket omfattar ett
schablonsystem för beskattning som är tillämp-
ligt på transportföretag i likhet med vad som
redan finns i de flesta medlemsstater med en han-
delsflotta. Alla de skatteregler som godkändes av
kommissionen kommer att bidra till att stärka
konkurrenskraften hos den belgiska handelsflot-
tan mot konkurrens från tredjeländer.

554. Den 13 maj godkände kommissionen ett
schablonsystem för beskattning tillämpligt på
franska sjötransportföretag (4). Frankrike blir
därmed den tionde medlemsstat som fått ett
sådant skattesystem efter Grekland (system
som gällde innan landet blev medlem), Neder-
länderna, Danmark, Förenade kungariket,
Tyskland, Spanien, Finland, Irland och Bel-
gien.

555. Den 9 juli godkände kommissionen på
vissa villkor en återuppbyggnad av kapitalet i
Société Nationale maritime Corse Méditerranée
(SNCM) (5) på endast 66 miljoner euro även om
de franska myndigheterna inledningsvis hade
beviljat 76 miljoner euro till det offentligägda
sjöfartsbolaget. Kommissionen krävde bl.a. att
SNCM under hela omstruktureringsperioden
begränsar det totala antalet fartyg och antalet
turer på sträckan mellan Nice/Toulon och Kor-
sika, avstår från att annonsera om marknadens
lägsta priser och ökar sitt bidrag till omstrukture-
ringsplanen genom att sälja alla sina icke-strate-
giska tillgångar.

556. Kommissionen godkände också en förläng-
ning av en ordning för utbildningsstöd (6) som
finns i Tyskland sedan 1999 samt andra ordningar
som syftar till en sänkning av de arbetsgivarav-
gifter som betalas av redarna (7).

6.5 Trafikflyg

557. Under 2003 fortsatte kommissionen att
bedriva den politik som fastläggs i meddelandet
av den 10 oktober 2001 om konsekvenserna för
trafikflyget av attentaten i Förenta staterna (8).
Kommissionen underströk att om situationen
med försäkringar som har otillräcklig täckning
skulle förbli oförändrad, kan medlemsstaten
besluta att antingen fortsätta att ge försäkrings-
bolagen en kompletterande garanti eller träda
direkt i försäkringsbolagens ställe och själv
påtaga sig risken. Dessutom förlängdes möjlig-
heten till insatser på nationell nivå t.o.m. den 31
oktober 2002 (9). I meddelandet visade kom-
missionen också på vilka villkor den ansåg att
de åtgärder som vidtas av regeringarna i fråga
om försäkringar är förenliga med artikel 87.2 b
i EG-fördraget. Enligt denna bestämmelse har
medlemsstaterna rätt att bevilja ”stöd för att
avhjälpa skador som orsakats av naturkatastro-
fer eller andra exceptionella händelser”. Följ-
aktligen undersökte kommissionen de åtgärder

¥1∂ N 588/02 – Förenade kungariket – Stöd till bussbolag som sköter
långdistansturer. Kommissionens beslut av den 19 februari 2003. 

¥2∂ N 222/B/02 – Portugal – Kommissionens beslut av den 4 februari
2003, EUT C 148, 25.6.2003, s. 7.

¥3∂ C 20/03 (ex N 433/02) – Belgien – Positivt beslut och inledande
av förfarandet – Skatteåtgärder avseende sjötransporter, den 19
mars 2003.

¥4∂ N 737/02 – Frankrike – System för skattesats utgående från ton-
nage för rederier, den 13 maj 2003

¥5∂ C 58/02 – Frankrike – SNCM – omstruktureringsstöd, slutgiltigt
beslut av den 9 juli 2003.

¥6∂ NN 126/03 – Tyskland – Direktiv om främjande av den tyska sjö-
farten av den 5 maj 2003 (finansiella bidrag för år 2003), kom-
missionens beslut av den 1 oktober 2003.

¥7∂ N 19/03 – Italien – Förlängning av ett system med sänkta arbets-
givaravgifter inom kustsjöfarten. Kommissionens beslut av den
11 mars 2003; NN 135/03 – Tyskland – Direktiv om en sänkning
av de sociala avgifterna för anställda inom sjöfartssektorn. Kom-
missionens beslut av den 26 november 2003.

¥8∂ KOM(2001) 574.
¥9∂ Meddelande av den 2 juli 2002, KOM(2002) 320 slutlig.
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som tretton av medlemsstaterna anmält till den
med stöd i denna artikel (1).

558. Kommissionen godkände också nya stöd-
ordningar som införts av flera medlemsstater för
att kompensera för flygbolagens förluster p.g.a.
av att vissa delar av luftrummet stängdes mellan
den 11 och 14 september 2001. Kommissionen
ansåg ändå att ett antal kriterier som finns i dess
meddelande måste uppfyllas innan denna typ av
stöd kan godkännas.

559. I detta sammanhang godkände kommissi-
onen de stödordningar som införts av Irland och
Nederländerna (2) och den fattade ett huvudsak-
ligen positivt slutgiltigt beslut om den stödord-
ning som anmälts av Österrike (3). Den 27 maj
2003 fattade kommissionen ett beslut om att
inleda ett formellt granskningsförfarande avse-
ende den grekiska ordningen för ersättning för
kostnader som uppstått efter den 14 september
2001 eller inom zoner som inte var stängda för
flygtrafik (4). Slutligen beslutade kommissionen
att den tillfälliga kompensationen för exceptio-
nella säkerhetsåtgärder som införts inom flyg-
sektorn i Frankrike till följd av attentaten inte
utgjorde något stöd (5).

560. I sviterna av den 11 september 2001 och
till följd av godkännandet av ett undsättnings-
stöd i slutet av 2001 (6) godkände kommissio-
nen också ett omstruktureringsstöd (7) som
anmälts av Tyskland till förmån för charterbo-

laget LTU (Lufttransport Unternehmen
GmbH). Detta stöd kommer göra att företaget
kan bidra till finansieringen av en omstrukture-
ringsplan som skall leda till återställd lönsam-
het fr.o.m. 2004.

561. Den 21 januari inledde kommissionen ett
formellt granskningsförfarande mot Frankrike
avseende de oanmälda undsättnings- och omstruk-
tureringsstöden till förmån för flygbolaget Air
Lib (8). Dessa stöd består av en förlängning av
redan beviljade lån, kompletterande lån eller
garantier samt av avgiftslättnader. Efter misslyck-
ade försök att hitta någon som kunde ta över före-
taget försattes det i konkurs av fransk domstol den
17 februari 2003.

562. Den 5 mars godkände kommissionen (9) en
tillfällig ordning för stöd av social karaktär för att
låta vissa grupper av passagerare komma i åtnju-
tande av biljetter till nedsatt pris på flyglinjerna
mellan Paris (Orly) och fyra flygplatser på
Korsika (10).

563. För övrigt godkände kommissionen ett
antal stöd för att byta ut eller rusta upp flygplan
som används på regionala rutter (11). Dessa åtgär-
der vidtas inom ramen för den allmänna stödord-
ningen till förmån för utvecklingen av investe-
ringar i franska utomeuropeiska departement
(Franska Guyana, Réunion, Martinique och Gua-
deloupe). Dessutom godkändes en fransk ord-
ning för sänkta sociala avgifter för vissa verk-
samheter i dessa områden (12). Genom denna
ordning undantas särskilt företag i de utomeuro-
peiska områdena från arbetsgivaravgift inom tra-
fikflyget, sjöfarten och trafiken på de inre vatten-
vägarna.

564. Det formella granskningsförfarande som
kommissionen beslutade om den 11 december
2002 avseende fördelar beviljade av regionen Val-
lonien och Brussels South Charleroi Airport till
företaget Ryanair i samband med dess etablering i

¥1∂ Tyskland: NN 125/02, beslut av den 20 augusti 2003, EUT C
230, 26.9.2003. Österrike: NN 124/02, beslut av den 20 augusti
2003, EUT C 230, 26.9.2003. Belgien: NN 52/02, beslut av den
20 augusti 2003, EUT C 230, 26.9.2003. Danmark: NN 171/02,
beslut av den 9 juli 2003, EGT C 206, 2.9.2003. Spanien: NN
169/01, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.2003. Finland:
NN 55/03, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.2003.
Frankrike: NN 19/02 beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206,
2.9.2003. Grekland: NN 145/01, beslut av den 9 juli 2003, EUT
C 206, 2.9.2003. Irland: NN 32/02, beslut av den 9 juli 2003,
EUT C 206, 2.9.2003. Nederländerna: NN 47/03, beslut av den 9
juli 2003, EUT C 206, 2.9.2003. Portugal: NN 173/01, beslut av
den 20 augusti 2003, EUT C 230, 26.9.2003. Förenade kungari-
ket: NN 123/02 beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.03.
Sverige: NN 168/02, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206,
6.9.2003.

¥2∂ Irland: NN 38/02, beslut av den 13 maj 2003, EUT C 148,
25.6.2003, s. 7; Nederländerna: NN 39/02, beslut av den
14 september 2003, ännu inte offentliggjort.

¥3∂ Österrike: C 65/02 (ex N 262/02), EUT L 222, 5.9.2003, s. 33.
¥4∂ C 39/03 (NN 119/02), EUT C 199, 23.8.2003, s. 3, s. 7.
¥5∂ Frankrike: N 309/02, beslut av den 19 mars 2003, EUT C 148,

25.6.2003.
¥6∂ N 723/01, beslut av den 20 december 2001.
¥7∂ N 428/02, EUT C 148, 25.6.2003, beslut av den 19 mars 2003 på

grundval av kommissionens meddelande om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget samt artikel 61 i EES-avtalet
på statligt stöd till flygsektorn, punkt 27 (http://europa.eu.int/
comm/competition/state_aid/legislation/94c350_en.html), och
kommissionens riktlinjer från 1999 om undsättnings- och omstruk-
tureringsstöd till företag i svårigheter, EGT C 288, 9.10.1999.

¥8∂ Frankrike: C 3/03 (ex NN 42/02), EUT C 88, 11.4.2003, s. 2.
¥9∂ N 309/02, EUT C 110, 8.5.2003.
¥10∂ Ajaccio, Bastia, Calvi och Fugari.
¥11∂ Stöd till förmån för Caraïbes Air Transport (CAT), EUT C 196,

20.8.2003, beslut av den 2 april 2003; Stöd till förmån för Air
Caraïbes (f.d. CAT), N 474/03 – Frankrike – Program för inves-
teringar i utomeuropeiska områden under 2003 – Flygbolaget Air
Caraïbes, beslut av den 16 december 2003; Stöd till förmån för
Air Austral, N 427/03 – Frankrike – Program för investeringar i
utomeuropeiska områden under 2003 – flygbolaget Air Austral,
beslut av den 16 december 2003. 

¥12∂ N 96/A/03 – Frankrike – Lagstiftningsprogram för utomeuro-
peiska territorier – del I: sysselsättningsåtgärder, beslut av den
10 december 2003. 
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Charleroi 2001 har slutligen offentliggjorts (1).
Dessa fördelar beviljades av regionen Vallonien
(sänkta flygplatsskatter som var diskriminerande
och uteslöt insyn) samt av det bolag som driver
flygplatsen och som är ett offentligt företag kon-
trollerat av regionen (bidrag för öppning av nya
linjer, hotellkostnader för personal, täckning av
kostnader för reklam/marknadsföring etc.). Under-
sökningen av ärendet pågår för närvarande.

7. Jordbruk

7.1 Kommissionens förordning om 
tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på statligt stöd till små och 
medelstora företag som är verksamma inom 
produktion, bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter

565. Den 23 december antog kommissionen en
ny förordning (2) som innebär undantag för vissa
typer av statligt stöd, nämligen stöd upp till en
viss nivå till jordbrukare eller företag som bear-
betar eller saluför jordbruksprodukter. Medlems-
staterna behöver inte längre förhandsanmäla dem
till kommissionen för godkännande. Den nya för-
ordningen är tillämplig t.o.m. 2006.

566. Förordningen gäller statligt stöd som beviljats
små och medelstora företag inom jordbrukssektorn.
Mot bakgrund av definitionen av små och medel-
stora företag (högst 250 anställda, 40 miljoner euro
i omsättning eller 27 miljoner euro som tillgångar i
balansräkningen) uppfyller nästan alla rörelser och
företag inom jordbrukssektorn dessa krav.

567. Kommissionen inför också en ny norm för
öppenhet och insyn: en sammanställning över allt
statligt stöd som beviljats av medlemsstaterna
skall publiceras på Internet senast fem dagar
innan utbetalningen av stöden påbörjas. Jordbru-
karen och övriga berörda parter får också tillgång
till all information om medlemsstaternas stödåt-
gärder som gäller gruppundantag. Denna åtgärd
kommer effektivt att garantera öppenhet och
insyn samt standardjämförelser utan att behöva ta
till det tunga förfarandet med formell anmälan
och ett slutligt godkännande från kommissionen.

568. Nedanstående stödtyper tas upp i förord-
ningen och undantas följaktligen från anmäl-
ningsskyldighet till kommissionen, under förut-
sättning att nedan angivna villkor är uppfyllda:

— Stöd till investeringar i jordbruksföretag för
jordbrukare får inte överstiga 40 %, eller 50 %
i mindre gynnade områden, men kan höjas
med 10 procentenheter för unga jordbrukare.
Stöd får inte begränsas till särskilda jordbruks-
produkter. Jordbrukarna är fria att investera i
de sektorer de själva vill, under förutsättning
att det finns normala avsättningsmöjligheter.
Stöd som leder till att ett jordbruksföretags
kapacitet inte ökar med mer än 20 %, mätt i
djurenheter och odlad areal, är undantagna.
Stöd får beviljas upp till 60 %, eller 75 % i
mindre gynnade områden, av de faktiska kost-
naderna för investeringar som syftar till att
bevara kulturarvet, förbättra hygienen i företag
som bearbetar animalieprodukter eller skyddet
för djur som hålls för uppfödning, om investe-
ringarna går utöver de miniminivåer som fast-
ställts av EU. Stöd får också riktas till särskilda
produkter.

— Stöd får beviljas upp till 100 % av kostna-
derna för att bevara traditionella landskap
och byggnader och får inbegripa rimlig
ersättning för arbete som jordbrukaren själv
eller hans anställda utför upp till ett tak på
10 000 euro per år.

— Stöd får beviljas till flyttning av byggnader i
det allmännas intresse.

— Investeringsstöd på högst 40 % får beviljas
företag som är verksamma inom bearbetning
och saluföring av jordbruksprodukter. Stödet
kan höjas till 50 % i mål 1-regioner. Stöden
får inte begränsas till särskilda jordbrukspro-
dukter. En särskild stödordning som uteslu-
tande är tillämplig på mjölksektorn omfattas
exempelvis inte av förordningen. Företagen
har rätt att investera i vilka sektorer de vill,
under förutsättning att det finns normala
avsättningsmöjligheter.

— Högst 30 000 euro får beviljas i etablerings-
stöd till unga jordbrukare.

— Stöd får beviljas i samband med förtidspen-
sionering, på villkor att allt företagsmässigt
jordbruk upphör definitivt.

— Startstöd får beviljas producentgrupper eller
producentsammanslutningar, på villkor att

¥1∂ Belgien: C 76/02 (ex NN 122/02), EGT C 18, 25.1.2003, s. 3.
¥2∂ Kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 december

2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma
inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbrukspro-
dukter, EUT L 1, 3.1.2004.
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stödet inte överstiger 100 000 euro och utbeta-
las degressivt under en femårsperiod (100 %
utbetalning första året, med en minskning om
minst 20 % för varje efterföljande år).

— Stöd till försäkringspremier får inte över-
skrida 80 % av kostnaden för försäkringspre-
mier, vilka omfattar förluster som orsakas av
ogynnsamma väderförhållanden som kan
likställas med naturkatastrof. Denna andel
sänks till 50 % om försäkringen omfattar
andra förluster som orsakas av väderförhål-
landen eller djur- eller växtsjukdomar.

— Stöd som uppgår till högst 100 % är undan-
tagna från anmälan om de beviljas för och
begränsas till de juridiska och administrativa
kostnaderna för sammanläggning av skiften.

— Stöd om högst 100 000 euro per stödmotta-
gare under en treårsperiod får beviljas för att
uppmuntra produktion och saluföring av
kvalitetsprodukter från jordbruket. Stödet får
omfatta kostnaderna för marknadsundersök-
ningar och dyl., för att införa kvalitetssäk-
ringssystem, för att utbilda personal i att till-
lämpa systemen, för avgifter som tas ut av
erkända certifieringsorgan för inledande cer-
tifiering av kvalitetssäkringssystem och lik-
nande system samt till kontrollåtgärder som
genomförs av tredje parter.

— Stöd om högst 100 000 euro per stödmotta-
gare under en treårsperiod får beviljas för till-
handahållande av tekniskt stöd inom jord-
brukssektorn, särskilt till förmån för utbild-
ning av jordbrukare och jordbruksanställda,
för ersättningsservice under jordbrukarens
eller den anställdes frånvaro, för rådgivning
när det gäller anordnande och deltagande i
tävlingar, utställningar och mässor.

— Stöd till förmån för animaliesektorn får
beviljas upp till 100 % av de administrativa
kostnaderna för att upprätta och föra stam-
böcker. Stöd på upp till 70 % av kostnaderna
får beviljas för test som utförs av eller på
uppdrag av tredje part. Stöd på upp till 40 %
av kostnader får beviljas för investeringar i
avelsanläggningar och för införande av
nyskapande avelsteknik eller avelsmetoder
på jordbruksföretagen. Stöd på upp till
100 % får beviljas för kostnader för BSE-test
som dock inte får uppgå till mer än 40 euro
per test på nötkreatur som slaktats för att
användas som livsmedel.

7.2 Förslag till förordning om stöd av 
mindre betydelse till jordbruks- och fiske-
sektorerna

569. Den 23 december godkände kommissionen
ett utkast till förordning om stöd av mindre bety-
delse till jordbruks- och fiskesektorerna. Genom
den kommande förordningen kommer regeln om
obligatorisk förhandsanmälan att hävas under tre
år i fråga om statligt stöd på högst 3 000 euro per
jordbrukare och fiskare. För att förekomma stöd-
åtgärder i stor skala måste de medlemsstater som
beviljar stöd hålla sig till ett tak som totalt inte
överstiger 0,3 % av deras produktion inom jord-
bruks- och fiskesektorerna.

570. Medlemsstaterna kommer att kunna bevilja
stöd som uppfyller alla kriterier i förordningen
utan att kommissionen behöver lämna sitt för-
handsgodkännande, men de måste också regist-
rera uppgifter som visar att man hållit sig inom de
båda nivåerna. Utkastet kommer nu att behandlas
i överläggningar med medlemsstaterna och
berörda tredje parter. Kommissionen avser att
genomföra det i slutet av år 2004. 

7.3 Utvecklingen i fråga om tillämpningen 
av de nya riktlinjerna 

7.3.1 Säljfrämjande åtgärder och reklam

571. Under 2003 behandlade kommissionen
många ärenden om statligt stöd för att främja för-
säljningen av och göra reklam för jordbrukspro-
dukter. Bedömningen av sådana åtgärder och fat-
tandet av beslut om dessa gjorde det möjligt för
kommissionen att utveckla en viss praxis vid till-
lämpningen av de nya riktlinjerna för reklam för
jordbruksprodukter. Besluten på detta område
gjorde det särskilt möjligt för kommissionen att

a) klargöra vissa begrepp i riktlinjerna, särskilt
begreppen säljfrämjande åtgärder och
reklam (1),

b) ta ställning till stöd som syftar till flera olika
beteckningar som hänvisar till produkters
ursprung (2),

¥1∂ NN 44/03 (ex N 6/03) och N 389/03 Italien (Toscana) ”Toscana
promozione”; N 853/01 Spanien; N 727/02 Spanien (Madrid); N
829/01 Tyskland (Sachsen); NN 166/02 och N 10/03 Italien
(Mantova); N 145/02 Italien (Piemonte); N 434/02 Italien (han-
delskammaren i Bologna); N 418/01 Italien (Veneto). 

¥2∂ N 525/02 Tyskland ( Baden Württemberg) ”Biolabel B W”.
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c) utarbeta en uttömmande förteckning över
stödberättigande kostnader med tanke på stöd
till säljfrämjande åtgärder och reklam (1),

d) precisera begreppet ”kvalitet” (2),

e) ta ställning till hundraprocentig finansiering av
stöd till reklam utanför EU (3).

7.3.2 TSE och BSE

572. Sedan riktlinjerna för statligt stöd när det
gäller TSE-test, döda djur och slaktavfall trädde i
kraft (4), har flera anmälningar lämnats in som
gett kommissionen möjlighet att etablera en viss
beslutspraxis och klargöra sin ståndpunkt på
detta område.

573. Under 2003 fastställde kommissionen sin
ståndpunkt om tolkningen av vissa punkter i rikt-
linjerna i samband med handläggningen av föl-
jande ärenden: 

— Stöd N 256/03 Tyskland (Baden-Württem-
berg) – ersättning till slakterier som destrue-
rar slaktkroppar smittade av BSE.

— Stöd NN 21/02 (ex N 730/01) Spanien –
åtgärder mot BSE.

— Stöd N 150/03 Tyskland (Bayern) – stöd till
BSE-snabbtester.

— Stöd N 371/03 Tyskland (Sachsen) – kostna-
der för BSE-test.

— Stöd N 129/03 Spanien (Navarra) – kostna-
der för BSE-test.

— Stöd N 268/03 Italien (Piemonte) – konsor-
tium för bortskaffande av animaliskt avfall.

— Stöd N 164/03 Sverige – kostnader för TSE-
och BSE-tester.

— Stöd NN 48/03 (ex N 157/03) Belgien (Val-
lonien) – hantering för bortskaffande och
destruktion av kadaver från jordbruksföretag
i regionen Vallonien. 

7.3.3 Torka

574. Den torka som drabbade vissa medlemssta-
ter under 2003 tvingade såväl gemenskapen som
medlemsstaterna att vidta brådskande åtgärder
för att ersätta de betydande förlusterna inom jord-
brukssektorn. 

575. Förutom att kommissionen antog gemen-
skapsstödåtgärder bedömde den flera stödord-
ningar (5) och påminde om sin politik på detta
område. 

576. När kommissionen bedömer stödordningar
för att ersätta jordbrukare för förluster de åsam-
kats av ogynnsamma väderförhållanden tilläm-
par den punkt 11.3 i gemenskapens riktlinjer för
statligt stöd inom jordbrukssektorn (6). Enligt
punkt 11.3.1 i dessa riktlinjer kan ogynnsamma
väderförhållanden såsom frost, hagel, is, snö,
regn eller torka inte i sig betraktas som naturkata-
strofer i den mening som avses i artikel 87.2 b. På
grund av de skador sådana händelser kan åsamka
jordbruksproduktionen eller produktionsmedel i
jordbruket, har kommissionen godtagit att sådana
händelser kan anses motsvara naturkatastrofer
när skadorna når upp till en viss tröskel, som fast-
ställts till 20 % av den normala produktionen i
mindre gynnade områden och till 30 % i andra
områden.

7.4 Total arbetsbörda

577. Kommissionen tog emot 268 anmälningar
av utkast till åtgärder gällande statligt stöd inom
jordbruket och jordbrukets livsmedelsindustri.
Kommissionen inledde också granskningen av
29 stödåtgärder som inte hade anmälts tidigare
enligt artikel 88.3 i EG-fördraget. Ingen gransk-
ning av befintliga stödåtgärder enligt artikel 88.1
inleddes eller avslutades. Kommissionen gjorde
inga invändningar mot beviljande av stöd i fråga
om 269 åtgärder. Flera av dessa åtgärder godkän-
des efter det att de berörda medlemsstaterna
antingen ändrat dem eller åtagit sig att ändra dem
för att göra dem förenliga med gemenskapsreg-
lerna för statligt stöd. Kommissionen inledde för-
farandet enligt artikel 88.2 i nio ärenden, där
åtgärderna i fråga väckte allvarliga tvivel om

¥1∂ NN 44/03 (ex N 6/03) Italien (Toscana); NN 150/02 (ex 109/02)
Italien (Toscana). 

¥2∂ N 260/A/02 Tyskland (Hessen); stöd 200/03 Tyskland (Nie-
dersachsen); N 368/03 Tyskland (Sachsen); stöd N 442/02 Tysk-
land (Nordrhein-Westfalen) ”säljfrämjande åtgärder”; N 541/02
Tyskland (Baden-Württemberg); N 716/02 Förenade kungariket
(Wales) ”Stöd för annonser om köttprodukter av hög kvalitet”;
N 166/02 Frankrike – reklam för kvalitetsviner. 

¥3∂ N 166/02 Frankrike – reklam för kvalitetsviner; N 658/02 Fören-
ade kungariket – brittiska livsmedel.

¥4∂ Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd när det gäller TSE-test,
döda djur och slaktavfall, EGT C 324, 24.12.2002.

¥5∂ Stöd N 436/03 Tyskland – stöd för att ersätta skador på grund av
torka. Stöd N 398/03 Österrike – stöd till inköp av foder och
foderersättningsprodukter. Stöd N 661/01 Italien (Sardinien) –
ersättning för torka; oliver. Stöd N 353/02 Grekland – ersättning
på grund av ogynnsamma väderförhållanden.

¥6∂ EGT C 28, 1.2.2000, s. 2, se även rättelser: EGT C 232,
12.8.2000, s. 19.
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deras förenlighet med den gemensamma markna-
den. Kommissionen avslutade förfarandet enligt
artikel 88.2 i sex ärenden genom att i fyra av
dessa fatta ett slutligt negativt beslut. I samtliga
fall där ett negativt beslut fattades och statligt
stöd redan beviljats av den berörda medlemssta-
ten krävde kommissionen att stödet skulle återbe-
talas.

8. Fiske

8.1 Översikt

578. Fiskesektorn är på grund av sina socioeko-
nomiska särdrag föremål för omfattande offent-
liga ingripanden, både på gemenskapsnivå och i
medlemsstaterna.

579. Kommissionen har mot bakgrund av rikt-
linjerna för granskning av statligt stöd inom sek-
torn för fiske och vattenbruk (1) undersökt om
nationella ordningar för statligt stöd till fiskesek-
torn är förenliga med gemenskapslagstiftningen. 

580. Kommissionen avser att se över reglerna för
beviljande av statligt stöd inom fiskesektorn. I
detta syfte antog kommissionen den 9 juli ett
utkast till förordning om tillämpningen av artik-
larna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till
små och medelstora företag verksamma inom
produktion, förädling och saluföring av fiskepro-
dukter. I utkastet till förordning fastställs princi-
pen att många statliga stöd till fiskesektorn inte
längre skulle behöva anmälas till kommissionen
innan de beviljas, förutsatt att dessa stöd är fören-
liga med de regler som föreskrivs i förordningen. 

581. Utkastet till förordningen diskuterades
med medlemsstaterna under det möte om statligt
stöd som rådgivande kommittén höll den
22 oktober. Utkastet offentliggjordes i EUT den
4 november 2003 för samråd (2). Ett andra möte
med medlemsstaterna om utkastet till förordning
kommer att anordnas. Därefter antas förord-
ningen slutgiltigt av kommissionen och träder i
kraft före sommaren 2004.

582. Statligt stöd inom fiskesektorn som inte
omfattas av gruppundantagsförordningen skall
fortfarande anmälas till kommissionen. Sådant
stöd omfattas av de nya riktlinjerna för statligt
stöd till fiskesektorn, som för närvarande håller

på att utarbetas och som träder i kraft samtidigt
som gruppundantagsförordningen.

583. Fiskesektorn skulle också omfattas av kom-
missionens förordning om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom jordbruks- och fiskesek-
torn. Ett utkast till den förordningen antogs av
kommissionen den 10 december. I förordningen
föreskrivs att stöd på mindre än 3 000 euro får
beviljas ett företag under en period på tre år utan
att det behöver anmälas till kommissionen, förut-
satt att beloppet för sådant stöd inte överstiger
0,3 % av produktionen inom fiskesektorn i den
berörda medlemsstaten. Utkastet till förordning
kommer att diskuteras av medlemsstaterna under
2004 och förordningen bör träda i kraft i början
av 2005.

8.2 Ärenden

584. Genom två negativa beslut som fattades den
3 juni avslutade kommissionen granskningen av
två brittiska stödordningar där fullmäktige i
Orkney i norra Skottland i det ena ärendet och ett
företag som kontrollerades av fullmäktige i Shet-
land i det andra ärendet köpte fiskekvoter som
därefter hyrdes ut till fiskare bosatta i dessa kom-
muner. 

585. Kommissionen underrättades om dessa
stödordningar genom en skrivelse från en leda-
mot av Europaparlamentet som valts in i en val-
krets i en annan del av Förenade kungariket.

586. Efter en ingående granskning av ordning-
arna i fråga konstaterade kommissionen att de
fyra kriterierna för förekomsten av statligt stöd
uppfylldes: beviljande av en fördel till stödmotta-
garna, dvs. fiskarna, förekomsten av statliga
medel, snedvridning eller risk för snedvridning
av konkurrensen och påverkan på handeln mellan
medlemsstaterna. 

587. Kommissionen krävde dock inte att stödet
skulle återbetalas. Den ansåg att de medel som
använts i stödordningarna hade samma ursprung
som medel som kommissionen betraktat som pri-
vata medel i samband med strukturfonder. Även
om det inte nödvändigtvis finns en koppling mel-
lan gemenskapens strukturfonder och statligt
stöd, kan dessa fullmäktige ha berättigade för-
väntningar på att medlen i fråga också kunde
betraktas som privata medel på området för stat-
ligt stöd.

¥1∂ EGT C 19, 20.1.2001, s. 7.
¥2∂ EUT C 265, 4.11.2003, s. 17.
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D — Förfaranden

1. Befintligt stöd i de nya 
medlemsstaterna

588. Enligt anslutningsfördraget skall följande
stödåtgärder anses utgöra statligt stöd i den
mening som avses i artikel 88.1 i EG-fördraget
fr.o.m. dagen för anslutningen:

a) Stödåtgärder som trätt i kraft före den
10 december 1994.

b) Stödåtgärder som förtecknas i en bilaga till
anslutningsfördraget (den s.k. fördragsför-
teckningen).

c) Stödåtgärder som före anslutningsdagen prö-
vats av kontrollmyndigheten för statligt stöd
i den nya medlemsstaten och konstaterats
förenliga med EG:s regelverk och som kom-
missionen inte invänt mot på grund av allvar-
liga tvivel om huruvida åtgärden är förenlig
med den gemensamma marknaden (det s.k.
interimsförfarandet).

589. Alla åtgärder som utgör statligt stöd och
inte uppfyller de villkor som anges ovan skall
betraktas som nytt stöd vid anslutningen och
omfattas av artikel 88.3 i EG-fördraget.

590. Under 2003 lämnade de nya medlemssta-
terna in 171 åtgärder till kommissionen enligt
interimsförfarandet. Det föreslogs att 76 av
dessa åtgärder skulle anses utgöra befintligt
stöd. De övriga 95 åtgärderna håller fortfa-
rande på att undersökas. Inom ramen för inte-
rimsförfarandet betonar kommissionen att för-
enligheten med den gemensamma marknaden
måste bedömas ingående i fråga om de stödåt-
gärder som är mest komplicerade, mest omfat-
tande och troligen också mest och längst påver-
kar konkurrensen efter anslutningen. Det är
t.ex. fråga om stödärenden inom banksektorn i
Tjeckien och Ungern samt ärenden som gäller
icke-återvinningsbara kostnader inom energi-
sektorn i Polen. Det är första gången interims-
förfarandet har tilllämpats på anslutande län-
der. I tidigare anslutningsomgångar ansågs alla
åtgärder som genomfördes av anslutande län-
der före själva anslutningsdagen utgöra befint-
ligt stöd och de prövades inte av kommissio-
nen.

1.1 Icke-återvinningsbara kostnader, Polen

591. Under 1990-talet undertecknade flera
polska elproducenter långfristiga inköpsavtal
med den statliga elnätsoperatören i Polen. Enligt
avtalen förband sig nätoperatören att köpa el som
produceras av dessa producenter till ett fast pris
under en mycket lång tid. Den polska regeringen
planerar att häva dessa avtal genom lag och
bevilja stöd för att kompensera elproducenterna
för de förluster de åsamkas till följd av att avtalen
sägs upp. Polen har anmält denna kompensa-
tionsplan enligt interimsförfarandet. Kommissio-
nen håller på att undersöka planen mot bakgrund
av den metod den har utarbetat och tillämpat tidi-
gare på nuvarande medlemsstater för att bedöma
statligt stöd som beviljats elproducenter för att
täcka icke-återvinningsbara kostnader som av-
regleringen av elsektorn inom gemenskapen
åsamkat dem.

1.2 Tjeckiska banker

592. Under perioden 1994–1998 led hela bank-
sektorn i Tjeckien av ekonomiska svårigheter,
och tjeckiska staten vidtog flera stödåtgärder för
att säkerställa undsättning och omstrukturering
av flera banker och en senare privatisering av
dessa. Mot denna bakgrund åtog sig de tjeckiska
myndigheterna att genom interimsförfarandet
underrätta kommissionen om alla åtgärder till
förmån för banksektorn.

593. Den 16 december antog kommissionen det
första beslutet om omstrukturering av de tjeck-
iska bankerna. I sitt första beslut enligt interims-
förfarandet konstaterade kommissionen att ingen
av åtgärderna till förmån för Komercni banka a.s.
(KB) som de tjeckiska myndigheterna anmälde är
tillämpliga efter anslutningen.

594. Därför behövde kommissionen inte pröva
åtgärdernas förenlighet med den gemensamma
marknaden mot bakgrund av bilaga IV.3 till
anslutningsakten.

2. Återkrav av stöd

595. I samband med sin omorganisation inrät-
tade GD Konkurrens i juni en ny enhet inom
direktorat H för statligt stöd. Enhet H 4 ansvarar
särskilt för att säkra verkställandet av beslut om
statligt stöd. Mario Monti har flera gånger förkla-
rat att verkställandet av beslut om statligt stöd,
särskilt beslut om återbetalning, utgör en av prio-
riteringarna för hans politik på området statligt
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stöd. Det faktum att kommissionens beslut inte
verkställs av kommissionen, utan av medlemssta-
terna enligt deras nationella förfaranden, utgör en
svag länk i verkställandesystemet. De erfarenhe-
ter som gjorts på senare år tyder på att medlems-
staterna inte alltid ger tillräckligt hög prioritet åt
verkställandet av kommissionens återbetalnings-
beslut. Detta kan bero på en naturlig intressekon-
flikt eftersom medlemsstaterna samtidigt är både
den instans som ger stöd och den instans som
återkräver det. Särskilda problem uppstår i ären-
den där mottagaren har gått i konkurs (vilket gäl-
ler en tredjedel av alla återbetalningsärenden). I
sådana fall sker återbetalningen enligt nationella
insolvensförfaranden eftersom det inte finns
någon harmoniserad insolvenslag på EU-nivå.
För att göra det möjligt att börja om på nytt tende-
rar nationella konkurslagar att skydda det insol-
venta företagets ekonomiska verksamhet mot
dess fordringshavare, inbegripet mot återkrav av
statligt stöd.

596. Den nya enheten H 4 har tre huvuduppgifter.
Den första och viktigaste prioriteringen är att se till
att återbetalningsbeslut verkligen verkställs. För
det andra ansvarar enheten för att säkra en mer
samstämmig övervakning och kontroll av med-
lemsstaternas verkställande av andra beslut om
statligt stöd (särskilt men inte enbart villkorade
beslut) och tillämpningen av förordningarna om
gruppundantag. Det tredje ansvarsområdet täcker
en rad övergripande uppgifter. Dessa inbegriper att
utveckla verkställandepolicyn genom att utforma
en övergripande och effektiv verkställandestrategi.
Enhet H 4 utarbetar effektiva metoder och (rätts-
liga) instrument för ett mer omedelbart och nog-
grant verkställande. Samtidigt ger enheten råd och
stöd i verkställandefrågor till nationella myndig-
heter, domare, jurister och företag.

597. Kommissionen bedömde ett stöd till mins-
kade utsläpp av växthusgaser med hjälp av alter-
nativa energikällor och energibesparingar (1) i
Lazio (Italien). Ärendet avsåg två projekt som
syftade till att utveckla a) produktion och använd-
ning av alternativa energikällor (vindkraft) och b)
energibesparingar (genom kombinerad el- och
värmeproduktion samt fjärrvärme). Kommissio-
nen konstaterade att bägge projekten utgjorde
förenligt stöd eftersom de stämmer överens med
relevanta bestämmelser i gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till skydd för miljön, särskilt

punkterna 30 (stödnivå för energibesparingar),
32 (stödnivå för förnybara energikällor), 36
(stödberättigande investeringar) och 37 (stödbe-
rättigande kostnader). 

598. Den 3 maj inledde kommissionen ändå det
formella granskningsförfarandet i fråga om det för-
sta projektet (TLR/ACEA SpA) utifrån rättspraxis
från Deggendorf-målet. Stödmottagaren, ACEA
SpA, hör till de ”aziende municipalizzate” (kom-
munala företag) som avsågs i kommissionens
beslut av den 5 juni 2002 om statligt stöd i form av
de skattebefrielser och lån med reducerade ränte-
satser som Italien beviljat till förmån för allmännyt-
tiga företag med statligt majoritetsaktieinnehav (C
27/99, tidigare NN 69/98) (2). I artikel 3 i kommis-
sionens beslut anges att Italien skall vidta alla
åtgärder som är nödvändiga för att från stödmotta-
garna återkräva det stöd som olagligen beviljats.
ACEA SpA har ännu inte återbetalat det stöd som
beviljats enligt ärende C 27/99. Det nya stöd som
ACEA SpA beviljats omfattas därför av rättspraxis
från Deggendorf-målet (3).

599. Den 9 juli 1992 undertecknade den regio-
nala myndigheten i Biscaya och P&O Ferries ett
avtal om inrättande av en färjelinje mellan Bilbao
och Portsmouth. I avtalet anges att myndighe-
terna skall köpa resekuponger som skall använ-
das på linjen Bilbao-Portsmouth. Kommissionen
inledde ett formellt granskningsförfarande av
detta avtal. Under förfarandet föreslog P&O Fer-
ries ändringar av det ursprungliga avtalet och att
det skulle ersättas med ett nytt. Kommissionen
ansåg att det nya avtalet inte utgjorde statligt stöd
och beslutade att avsluta förfarandet. Genom ett
nytt beslut av den 29 november 2000 (4) om den
stödordning som tillämpas av Spanien till förmån
för rederiet Ferries Golfo de Vizcaya (5) avslu-
tade kommissionen förfarandet genom att för-
klara att det aktuella stödet inte var förenligt med
den gemensamma marknaden och ålade Spanien
att återkräva det. 

600. Enligt beslutet eftersträvade områdesför-
valtningen för Biscaya, genom att köpa reseku-
ponger, för det första att subventionera resor för
pensionärer som bor i Biscaya inom ramen för ett
program med skräddarsydda paketresor, kallat

¥1∂ C 35/03 (ex N 90/02).

¥2∂ C 27/99, ex NN 69/98, Beslut 2003/193/EG, EUT L 77,
24.3.2003, s. 21.

¥3∂ EG-domstolens dom av den 15 maj 1997 i mål C-355/95 P, REG
1997, s. I-2549.

¥4∂ Beslut 2001/247/EG.
¥5∂ EGT L 89, 29.3.2001, s. 28.
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Adineko. För det andra eftersträvade områdesför-
valtningen att underlätta tillträdet till transporter
för människor och institutioner i Biscaya med
behov av särskilda researrangemang.

601. Domstolen konstaterade i detta läge att det
stöd som införts genom det nya avtalet inte bevil-
jats i enlighet med det förfarande som anges i arti-
kel 88.3 i EG-fördraget och att det därför var olag-
ligt. Den konstaterade också att det utifrån det
bestridna beslutet var uppenbart att det ursprungliga
avtalet och det nya avtalet utgjorde ett enda stöd
som genomförts 1992 på grundval av det ursprung-
liga avtalet utan att föranmälas till kommissionen. 

602. I sin bedömning av stödet noterade kom-
missionen att det antal kuponger som områdes-
förvaltningen köpte inte fastställdes utifrån dess
faktiska behov att uppnå programmets mål. Kom-
missionen konstaterade också att det nya avtalet
innehöll flera bestämmelser som ett normalt
affärsavtal om köp av resekuponger inte skulle
inbegripa. Kommissionen konstaterade därför att
transaktionen utgjorde ett stöd till rederiet. 

603. Områdesförvaltningen hävdade att kommis-
sionen borde ha undantagit stödet enligt det
undantag som anges i artikel 87.2 a i EG-fördraget
eftersom de kuponger som köptes delades ut inom
ramen för sociala program som administreras av
områdesförvaltningen och stödet därför gynnade
enskilda konsumenter. Domstolen uppgav att man
för att avgöra huruvida ett stöd ges utan diskrimi-
nering med avseende på varornas ursprung måste
slå fast huruvida konsumenterna gynnas av det
aktuella stödet, oavsett vilken ekonomisk aktör
som tillhandahåller produkten eller tjänsten, förut-
satt att denne kan tillgodose det sociala mål som
den berörda medlemsstaten eftersträvar. Enligt det
nya avtalet får P&O Ferries ett årligt belopp som
fastställs i förväg oavsett det antal resekuponger
som faktiskt används av slutkonsumenterna. Avta-
let att köpa resekuponger ingicks dessutom enbart
mellan områdesförvaltningen och P&O Ferries.
Det är odiskutabelt att det i det nya avtalet inte
anges att de resekuponger som distribueras av
P&O Ferries får användas hos andra företag som
kan uppnå det sociala mål som områdesförvalt-
ningen eftersträvar.

604. I avsaknad av några bevis för att slutkonsu-
menterna också kan åtnjuta stödet genom att köpa
tjänster av andra företag som kan uppnå det soci-
ala mål som områdesförvaltningen eftersträvar,
konstaterade rätten att kommissionen gjorde rätt i
att konstatera att stödet inte hade beviljats till

enskilda konsumenter utan diskriminering med
avseende på varornas ursprung, och att de villkor
som anges i artikel 87.2 a i EG-fördraget därför
inte var uppfyllda. Spanien hävdade också att
även om det aktuella stödet skulle klassificeras
som olagligt stöd, så ger de exceptionella
omständigheterna i fallet upphov till berättigade
förväntningar som hindrar ett återkrav i enlighet
med slutmeningen i artikel 14.1 i förordning
(EG) nr 659/1999.

605. Domstolen anförde följande motiv för att
avslå talan: På området statligt stöd ligger det i all-
mänhetens intresse att förebygga att marknaden
störs till följd av statligt stöd som snedvrider kon-
kurrensen, ett faktum som enligt rättspraxis kräver
att olagligt stöd återbetalas för att återställa den
situation som rådde innan stödet beviljades. Det
kan visserligen inte uteslutas att en mottagare av
ett olagligt stöd kan åberopa exceptionella omstän-
digheter som medför att han har berättigade för-
väntningar på att stödet är lagenligt och av detta
skäl kan motsätta sig att återbetala det (1). Å andra
sidan kan inte en medlemsstat, vars myndigheter
har beviljat ett stöd i strid med procedurreglerna i
artikel 88 – i syfte att undandra sig skyldigheten att
vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa ett
beslut av kommissionen, genom vilket staten
åläggs att återkräva stödet – åberopa att stödmotta-
garna hade berättigade förväntningar. Det är
sålunda inte den berörda medlemsstaten, utan
stödmottagaren som skall åberopa de exceptio-
nella omständigheter som innebär att denne har
berättigade förväntningar, och att det olagliga stö-
det därmed inte skall återkrävas. Det faktum att
kommissionen ursprungligen antog ett positivt
beslut där den godkände det aktuella stödet kan i
detta avseende inte anses ha gett P&O Ferries
berättigade förväntningar eftersom beslutet över-
klagades till gemenskapens domare inom fast-
ställd tidsfrist, vilka i sin tur upphävde beslutet.
Mot denna bakgrund kan P&O Ferries under
rådande omständigheter inte ha haft några berätti-
gade förväntningar.

3. Underlåtenhet att verkställa beslut

606. Den 13 november 2002 hade kommissio-
nen beslutat (2) att godkänna ett undsättningsstöd
på 450 miljoner euro till Bull under första halv-

¥1∂ Mål C-5/89, kommissionen mot Tyskland, REG 1990, s. I-3437,
punkt 16.

¥2∂ EUT L 209, 19.8.2003.
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året 2002 (1). Detta positiva beslut inbegrep det
uttryckliga villkoret att Bull skulle återbetala stö-
det före den 17 juni 2003. Genom beslutet avslu-
tades det granskningsförfarande som inletts
genom beslutet av den 9 april 2002. Det slutliga
beslutet grundade sig på att stödet stämde över-
ens med villkoren i gemenskapens riktlinjer för
statligt stöd till undsättning och omstrukturering
av företag i svårigheter. Kommissionen hade
under sin undersökning bekräftat att stödet verk-
ligen utgjorde ett undsättningsstöd och inte
användes för att omstrukturera Bull. 

607. Enligt riktlinjerna för statligt stöd till und-
sättning och omstrukturering av företag i svårig-
heter skall undsättningsstöd emellertid betalas
tillbaka inom 12 månader efter den sista utbetal-
ningen. Eftersom detta villkor inte kunde bekräf-
tas när beslutet fattades villkorade kommissionen
sitt godkännande med att Frankrike skulle
inkomma med bevis för att stödet har återbetalats
den 17 juni 2003. Kommissionen konstaterade
att Frankrike inte tänkte återkräva det stöd landet
beviljat Bull inom fastställda tidsfrister. Av denna
anledning ansåg kommissionen att Frankrike
uppenbart inte hade uppfyllt sina förpliktelser.
Den beslutade följaktligen att dra Frankrike inför
EG-domstolen, vilket den enligt EG-fördraget
har rätt till när en medlemsstat inte inom fast-
ställd tidsfrist rättar sig efter ett slutligt beslut om
statligt stöd. 

4. EG-domstolens och 
förstainstansrättens domar

608. Den 6 mars avkunnade förstainstansrätten
sin dom i målet WestLB (2) om överföringen
av Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA) till
WestLB och inslaget av statligt stöd i denna trans-
aktion. WestLB är den största tyska ”Landesbank”
(ett offentligrättsligt kreditinstitut) och ägs av del-
staten Nordrhein-Westfalen (cirka 43 %) samt två
andra offentliga organ och två sammanslutningar
av sparbanker. I december 1991 överförde delsta-
ten WfA, ett av delstaten helägt offentligt kreditin-
stitut som beviljar lån till bostadsbyggande, som
eget kapital till WestLB. Även om WfA:s likvida
tillgångar fortfarande var reserverade för institu-
tets offentliga uppgifter, ökade dess tillgångar
WestLB:s eget kapital vilket gjorde det möjligt för

banken att öka sin affärsverksamhet. Detta var sär-
skilt viktigt med tanke på de striktare kapitalkrav
som infördes i gemenskapens lagstiftning (direkti-
ven om kapitaltäckningsgrad och eget kapital) den
30 juni 1993. Överföringen åtföljdes inte av en
motsvarande ökning av delstatens aktieinnehav i
WestLB. För sitt kapitaltillskott fick delstaten från
januari 1992 emellertid en årlig ersättning på
0,6 % efter skatt.

609. Bundesverband deutscher Banken, en sam-
manslutning av privata banker i Tyskland, inkom
med ett klagomål där man hävdade att över-
föringen inbegrep ett olagligt statligt stöd till följd
av en otillräcklig ersättning för det kapital som
delstaten skjutit till. Efter en grundlig undersök-
ning av ärendet beslutade kommissionen den
8 juli 1999 att den ersättning som delstaten fick
inte stämde överens med principen om en privat
investerare i en marknadsekonomi och att
WestLB därför åtnjöt ett olagligt statligt stöd som
inte var förenligt med den gemensamma markna-
den. Kommissionen drog slutsatsen att en rimlig
marknadsmässig ersättning för de tillgångar som
överförts till WestLB skulle uppgå till 9,3 % per
år efter skatt. Denna siffra grundade kommissio-
nen på 12 % i grundavkastning (en genomsnittlig
avkastning på investeringar i eget kapital inom
banksektorn vid tidpunkten för investeringen)
plus ett påslag på 1,5 procentenheter för transak-
tionens särskilda karaktär minus 4,2 procenten-
heter på grund av de överförda tillgångarnas bris-
tande likviditet.

610. Även om förstainstansrätten ogiltigförkla-
rade kommissionens beslut med hänvisning till
bristande motiv bakom beräkningen av stödbe-
loppet på cirka 808 miljoner euro, bekräftade och
klargjorde domen viktiga policyfrågor som kom-
missionen tillämpar på området kontroll av stat-
ligt stöd, särskilt tillämpningen av principen om
en privat investerare i en marknadsekonomi på
företag som inte befinner sig i svårigheter. Rätten
avfärdade sökandenas påstående att kommissio-
nen rättsstridigt har utvidgat begreppet statligt
stöd. Den bekräftade att statligt stöd ges när den
avkastning som staten begär för en sådan investe-
ring understiger den avkastning som en privat
investerare i en marknadsekonomi skulle begära
för en liknande investering. Förstainstansrätten
ansåg också att kommissionen hade rätt i att
beakta den genomsnittliga avkastningen på
investeringar inom den aktuella sektorn för att
avgöra en rimlig avkastning.

¥1∂ C 29/02.
¥2∂ T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale mot kommis-

sionen den 6 mars 2003.
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611. I de förenade målen Van Calster och Cleeren (1)
tog förstainstansrätten ställning till en belgisk
lag (2) om djurhälsa, genom vilken man inrättat en
ordning för finansiering av stöd för att bekämpa
djursjukdomar och förbättra hygienen, hälsan och
kvaliteten för djur och animaliska produkter, och
dess inslag av statligt stöd. Lagens syfte var att
bekämpa djursjukdomar i syfte att främja folkhäl-
san och djurhållarnas ekonomiska situation. Enligt
lagen var kötthandlarna Eugene Van Calster, Felix
Cleeren och Openbaar Slachthuis tvungna att
betala avgifter till 1987 års fond. De tvister som
förstainstansrätten hade att ta ställning till hand-
lade om att sökandena försökte få en del av avgif-
terna återbetalda med hänvisning till att de togs ut
i strid mot gemenskapens lagstiftning. 

612. Eugene Van Calster, Felix Cleeren och
Openbaar Slachthuis ansåg att den regel som har
till syfte att förhindra att medlemsstaterna lockas
att åsidosätta artikel 88.3 i fördraget och som föl-
jer av samma dom även är tillämplig på stöd med
retroaktiv verkan, dvs. stöd som en medlemsstat
vill bevilja för en period innan stödet anmäldes.

613. Förstainstansrätten besvarade först frågan
huruvida skyldigheten att anmäla statligt stöd
enligt artikel 88.3 i fördraget, och konsekven-
serna av att denna skyldighet eventuellt åsido-
sätts, även gäller metoden för att finansiera ett
sådant stöd. Denna fråga ställs avseende en stöd-
åtgärd varigenom det föreskrivs ett avgiftssystem
som utgör en del av stödåtgärden och som särskilt
och uteslutande är avsett att finansiera stödet.
Domstolen har redan slagit fast att det enligt arti-
kel 87 i fördraget inte är tillåtet för kommissionen
att skilja mellan stödet i sig och dess finansie-
ringsmetod, och bortse från den sistnämnda, om
metoden i kombination med det egentliga stödet
medför att den sammantagna åtgärden blir oför-
enlig med den gemensamma marknaden (3).

614. Följaktligen kan metoden för att finansiera
ett stöd medföra att hela stödordningen är ofören-
lig med den gemensamma marknaden. Därför
kan prövningen av en stödåtgärd inte ske utan att
verkningarna av dess finansieringsmetod beak-
tas. I ett sådant fall skall anmälan av stödåtgärden
enligt artikel 88.3 i fördraget även omfatta dess

finansieringsmetod, så att kommissionen kan
göra sin prövning på grundval av fullständiga
uppgifter. I annat fall kan det inte uteslutas att en
stödåtgärd förklaras vara förenlig med den
gemensamma marknaden som inte skulle ha kun-
nat förklaras vara förenlig om kommissionen
hade haft kännedom om finansieringsmetoden.
Eftersom anmälningsskyldigheten även omfattar
stödets finansieringsmetod skall konsekvenserna
av att de nationella myndigheterna har åsidosatt
artikel 88.3 sista meningen i fördraget även gälla
denna aspekt av stödåtgärden. Medlemsstaten
skall i princip återbetala avgifter som har tagits ut
i strid med gemenskapsrätten.

615. 1998 års lag anmäldes till kommissionen
och förklarades vara förenlig med den gemen-
samma marknaden genom 1996 års beslut. Både
själva stödet och de avgifter som tagits ut för att
finansiera detta är således lagenliga till den del de
avser tiden fr.o.m. den dag som beslutet fattades,
dvs. den 9 augusti 1996. Genom 1998 års lag tas
dock avgifter ut med retroaktiv verkan från den
1 januari 1988. En del av de avgifter som före-
skrivs i 1998 års lag tas således ut med avseende
på en period som föregick 1996 års beslut. I den
mån som man genom 1998 års lag har tagit ut
avgifter med retroaktiv verkan är lagen följaktli-
gen rättsstridig eftersom kravet att anmälan skall
ske innan stödprogrammet genomförs inte har
iakttagits. Avgifterna har således tagits ut i strid
med artikel 88.3 sista meningen i fördraget.

616. EG-domstolen ansåg också att kommissio-
nen inte kan kräva återbetalning av statligt stöd
som betalats ut före dess beslut bara på den grun-
den att stödet inte anmäldes i enlighet med för-
draget. EG-domstolen ansåg dock att nationella
domstolar har befogenhet att göra detta. Natio-
nella domstolar måste ”dra alla konsekvenserna
av detta i enlighet med nationell rätt, både vad
gäller giltigheten av de rättsakter genom vilka
stödåtgärderna i fråga genomförs och vad gäller
återbetalning av det stöd som beviljats” (4).

617. I sin dom av den 20 november (5) i målet
Ministre de l’économie, des finances et de l’indu-
strie mot SA GEMO bekräftade EG-domstolen
den ståndpunkt kommissionen gett uttryck för i
ett pågående formellt granskningsförfarande (6).
Kommissionens ståndpunkt var att den offentliga

¥1∂ Förenade målen C-261/01 och C-262/01 (belgiska staten mot
Eugène van Calster och Felix Cleeren och Openbaar Slachthuis
NV).

¥2∂ Moniteur belge av den 17 april 1987.
¥3∂ Mål 47/69, Frankrike mot kommissionen, REG 1970, s. 487,

punkt 4.

¥4∂ Se punkt 64 i domen.
¥5∂ Mål C-126/01.
¥6∂ C 49/02.
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”konverteringstjänsten” för gratis bortskaffande
av avlivade eller självdöda djur i Frankrike är ett
statligt stöd till jordbrukare och slakterier. EG-
domstolen bekräftade också att om en offentlig
tjänst tillhandahålls företag utan avgift, resulterar
det i statligt stöd till de företagen, om a) staten bär
kostnaderna för den tjänsten, b) företagen befrias
från kostnader de normalt skulle åsamkas som en
del av sin verksamhet och c) tjänsten tillhanda-
hålls utvalda företag.

618. I sin dom av den 22 maj i Freskot-målet (1)
måste EG-domstolen bedöma om en skattelik-
nande avgift som enbart togs ut för inhemska pro-
dukter i sig var oförenlig med en gemensam orga-
nisation av marknaden. Avgiften togs ut på
grundval av omsättningen för jordbruksproduk-

ter. Intäkterna av avgiften användes för att finan-
siera ett försäkringssystem (som sköttes av
ELGA) för grekiska jordbrukare. EG-domstolen
konstaterade att även om avgiften bara omfattar
inhemska produkter och det inte förekommer
någon diskriminering mellan inhemska produk-
ter som förädlas och saluförs i hemlandet och
sådana som exporteras till andra medlemsstater,
kan en skatteliknande avgift strida mot en gemen-
sam organisation av marknaden, om den påverkar
handeln. EG-domstolen identifierade flera fakto-
rer för att fastställa om en sådan påverkan förelig-
ger: avgiftens storlek (en hög avgift påverkar mer
än en låg), varaktigheten (en bestående avgift
påverkar mer än en kortvarig), mottagare och
ersättning (om intäkterna av avgiften går tillbaka
till de producenter som betalar den, minskar de
eventuella effekterna eller försvinner helt.

E — Statistik 

¥1∂ Mål C-355/00.

Diagram 6 — Antalet registrerade fall (i andra sektorer än jordbruk, fiske,  
transport och kolindustri) mellan 1998 och 2003
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Diagram 7 — Antalet beslut fattade av kommissionen  
(i andra sektorer än jordbruk, fiske, transport och kolindustri) mellan 1998 och 2003 
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Diagram 8 — Antalet beslut per medlemsstat under 2003  
(i andra sektorer än jordbruk, fiske, transport och kolindustri) 
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IV — TJÄNSTER I ALLMÄNHETENS INTRESSE
1. Den senaste utvecklingen

Allmänna principer

619. Det är viktigt att specificera under vilka för-
utsättningar som medlemsstaterna får bevilja
ekonomiskt stöd till företag som anförtrotts upp-
giften att tillhandahålla tjänster av allmänt eko-
nomiskt intresse och särskilt kopplingen mellan
denna finansiering och EU:s regler för statligt
stöd. För att öka förutsägbarheten och klarheten
om rättsläget för medlemsstaterna föreslog kom-
missionen i sin rapport till Europeiska rådets
möte i Laeken den 14–15 december 2001 en två-
stegsstrategi: 

— Som ett första steg skulle en gemenskapsram
utarbetas för statligt stöd i form av ersättning
för offentliga tjänster.

— I ett andra steg skulle, i den utsträckning som
detta motiveras av erfarenheterna från till-
lämpningen av ramen, en gruppundantags-
förordning utarbetas vars räckvidd sedan
noggrant skulle avgränsas. 

620. Detta arbete försenades på grund av osäker-
het kring den rättsliga statusen i fråga om ersätt-
ningar för offentliga tjänster. Härvidlag klargör
domen från EG-domstolen av den 24 juli i målet
Altmark (1) formerna för tillämpningen av artik-
larna 87 och 88 i EG-fördraget på offentlig finan-
siering av företag som anförtrotts uppgiften att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse.

Altmark-målet

621. Det mål som utmynnade i denna dom avsåg
villkoren för tillstånd till persontransport per buss
i linjetrafik i det tyska landsbygdsdistriktet Sten-
dal samt de offentliga stöden för denna trafik.
Trafiktillstånd hade av tyska myndigheter år 1990
beviljats företaget Altmark Trans och detta för-
längdes två gånger, först 1994 och sedan 1996.
Dessa tillstånd medför vissa skyldigheter för
företaget, särskilt när det gäller de av myndighe-
terna fastställda avgifterna och tidtabellerna.
Som motprestation kan ekonomisk ersättning
beviljas för att kompensera underskott i verksam-
heten.

622. Ett konkurrerande företag vars ansökningar
om tillstånd avslagits av de tyska myndigheterna

väckte talan inför tyska domstolar eftersom det
menade att Altmark inte uppfyllt de villkor som
anges i det tyska regelverket. Företaget hävdade
främst att Altmark inte var ett ekonomiskt sunt
företag eftersom det var oförmöget att överleva
utan stöd. Domstolen godkände detta argument
och upphävde de tillstånd som beviljats Altmark.
För att artikel 87.1 i EG-fördraget skall vara till-
lämplig måste det påvisas att företaget i fråga
åtnjuter en fördel som det inte skulle ha åtnjutit
under normala marknadsförutsättningar. Kom-
missionen har vanligen menat att detta kriterium
inte uppfylls när ersättningar betalas ut för offent-
liga tjänster om dessa utgör kompensation för en
speciell skyldighet som införts av staten.

623. Mot bakgrund av ett överklagande som
inlämnats av Altmark tog EG-domstolen upp
ärendet efter en begäran om ett förhandsavgö-
rande. I sitt beslut bekräftar EG-domstolen ersätt-
ningsmetoden, men begränsar strikt de förutsätt-
ningar enligt vilka medlemsstaterna får bevilja
ersättning som inte skall betraktas som statligt
stöd. 

624. EG-domstolen pekar för det första på att
beviljandet av en fördel är en nödvändig förutsätt-
ning för att en åtgärd skall utgöra statligt stöd. I
överensstämmelse med sin tidigare dom i målen
ADBHU och Ferring drog EG-domstolen slutsat-
sen att ”en statlig åtgärd inte omfattas av artikel 87.1
i fördraget i den mån som åtgärden skall anses
utgöra ersättning som motsvarar ett vederlag för
tjänster som det mottagande företaget har tillhan-
dahållit för att fullgöra skyldigheter avseende all-
männyttiga tjänster, när åtgärden i själva verket
inte innebär att dessa företag gynnas ekonomiskt
och således inte har som verkan att dessa företag
får en mer fördelaktig konkurrensställning än
konkurrerande företag”. 

625. Domstolen anmärker dock att fyra villkor
måste vara uppfyllda för att finansieringen inte
skall betraktas som stöd:

— Det mottagande företaget skall faktiskt ha
ålagts skyldigheten att tillhandahålla allmän-
nyttiga tjänster, och dessa skyldigheter skall
vara klart definierade. 

— De kriterier på grundval av vilka ersättningen
beräknas skall vara fastställda i förväg på ett
objektivt och öppet sätt, på så sätt att det kan
undvikas att ersättningen medför att det mot-
tagande företaget gynnas ekonomiskt i för-
hållande till konkurrerande företag. ¥1∂ Mål C-280/00.
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— Ersättningen får inte överstiga vad som krävs
för att täcka hela eller delar av de kostnader
som har uppkommit i samband med skyldig-
heterna att tillhandahålla allmännyttiga
tjänster, med hänsyn tagen till de intäkter
som därvid har erhållits och till en rimlig
vinst. 

— När det företag som ges ansvaret för att till-
handahålla de allmännyttiga tjänsterna i ett
konkret fall inte har valts ut efter ett offentligt
upphandlingsförfarande som gör det möjligt
att välja den anbudsgivare som kan tillhanda-
hålla dessa tjänster till den lägsta kostnaden
för det allmänna, skall storleken av den nöd-
vändiga ersättningen fastställas på grundval
av en undersökning av de kostnader som ett
genomsnittligt och välskött företag som är
utrustat med transportmedel som är lämpliga
för att fullgöra den allmänna trafikplikt som
ålagts det skulle ha åsamkats vid fullgöran-
det av trafikplikten, med hänsyn tagen till de
intäkter som därvid skulle ha erhållits och till
en rimlig vinst på grund av fullgörandet av
trafikplikten. 

626. När dessa villkor uppfylls utgör ersätt-
ningen inte statligt stöd och någon förhandsan-
mälan behövs inte. 

627. Domstolen bekräftar sålunda i många avse-
enden den inställning som traditionellt förordats
av kommissionen. När det gäller begreppet tjäns-
ter av allmänt intresse kan ersättning för offent-
liga tjänster bara utgå till företag som faktiskt
anförtrotts uppgiften att tillhandahålla en tjänst
av allmänt ekonomiskt intresse. Även om med-
lemsstaterna har ett avsevärt bedömningsut-
rymme på detta område måste kommissionen
ändå se till att det sker på ett oklanderligt sätt. Det
är inte motiverat att bevilja offentligt stöd till
företag som handhar verksamheter som uppen-
barligen saknar målsättning av allmänt intresse.
På samma sätt är det absolut nödvändigt att tyd-
ligt definiera de skyldigheter som åläggs ett före-
tag som anförtrotts uppgiften att tillhandahålla en
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. En rättsakt
som specificerar 1) de skyldigheter som skall
uppfyllas av företaget och 2) de skyldigheter som
skall uppfyllas av staten, bl.a. i förhållande till
ekonomisk ersättning, är en nödvändig förutsätt-
ning för att skapa insyn i fråga om finansieringen
av offentliga tjänster. 

628. Formerna för hur man skall fastställa och
beräkna den ekonomiska ersättningen utgör de

viktigaste aspekterna. Kravet på att de kriterier på
vars grund ersättningen beräknas skall fastställas
på förhand följer logiskt av ”kontraktsrelationen”
mellan staten och det företag som anförtrotts upp-
giften att tillhandahålla en av de aktuella tjäns-
terna. Om en medlemsstat ersätter rörelseunder-
skott utan att kriterierna för en sådan ersättning
har fastställs på förhand utgör detta statligt stöd.
De krav som domstolen infört gäller inte storle-
ken på ersättningen, utan endast de kriterier på
vars grund den har beräknats. Begreppet ”krite-
rium” är inte närmare definierat i beslutet. Detta
kriterium som fastlagts av domstolen stämmer
även överens med kommissionens beslutspraxis.
Företag som anförtrotts uppgiften att tillhanda-
hålla de aktuella tjänsterna måste ha nödvändiga
resurser för att driva verksamheten, men den stat-
liga ersättningen får inte överstiga de faktiska
kostnaderna. Domstolen bekräftar även att före-
tagen i fråga givetvis har rätt till rimliga vinster. 

629. Domen medför vissa förändringar av det
sätt på vilket ersättningen beräknas. När det före-
tag som skall anförtros uppgiften att tillhanda-
hålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
valts ut ”efter ett offentligt upphandlingsförfa-
rande som gör det möjligt att välja den anbudsgi-
vare som kan tillhandahålla dessa tjänster till den
lägsta kostnaden för det allmänna” utgör ersätt-
ningen i fråga, enligt domstolen, inte statligt stöd. 

Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse

630. Europeiska rådet och Europaparlamentet
begärde att kommissionen skulle utreda huruvida
det var önskvärt med ett ramdirektiv om tjänster i
allmänhetens intresse. 

631. Sådana tjänster i allmänhetens intresse skiljer
sig i stor utsträckning från en medlemsstat till en
annan och omfattar en mängd verksamheter, i hög
grad beroende på de val som görs av varje med-
lemsstat. Europeiska unionen respekterar denna
mångfald och den viktiga roll som spelas av natio-
nella, regionala eller lokala myndigheter. Innan
kommissionen undersöker huruvida ett ramdirektiv
är önskvärt eller ej anser den det vara lämpligt att
hålla vittomfattande diskussioner om vilken ställ-
ning som tjänster av allmänt intresse har i Europa. 

632. Den grönbok som antogs av kommissionen
i maj behandlade fyra huvudämnen: 

— Omfattningen av eventuella gemenskapsåt-
gärder som till fullo respekterar subsidiaritets-
principen i sitt förverkligande av fördraget.
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— De principer som skulle kunna ingå i ett even-
tuellt ramdirektiv om tjänster i allmänhetens
intresse, eller i ett annat allmänt instrument,
samt ett sådant instruments mervärde. 

— Definitionen av goda styrelseformer inom
området organisation, reglering, finansiering
och utvärdering av tjänster i allmänhetens
intresse för att säkra en större konkurrens-
kraft hos ekonomin samt effektiv och rättvis
tillgång för alla till tjänster av hög kvalitet
som tillfredsställer deras behov. 

— Eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas
för att öka klarheten om rättsläget och skapa
en logisk och harmonisk koppling mellan
målet att upprätthålla högkvalitativa tjänster i
allmänhetens intresse och en sträng tillämp-
ning av konkurrens- och inremarknadsreg-
lerna. 

633. Grönboken har gett upphov till en mängd
reaktioner från Europaparlamentet, medlemssta-
terna och det civila samhället. I ljuset av dessa
reaktioner kommer kommissionen år 2004 att
besluta vad för slags uppföljning som krävs.

2. Ärenden om statligt stöd

Energi

634. Den 18 december gav kommissionen, i en
första tillämpning av rättspraxis från Altmark-
målet, tillstånd till en åtgärd för att främja inves-
teringar i nya kraftverk på Irland som skall säkra
eltillförseln (1).

635. I sitt beslut tillämpade kommissionen de
kriterier som fastställts av EG-domstolen och
kom till slutsatsen att de åtgärder som anmälts av
de irländska myndigheterna den 8 oktober inte
innehöll några inslag av statligt stöd. Efter att ha
konstaterat att bristande elproduktionskapacitet
kan uppstå på den nationella marknaden inom en
nära framtid införde de irländska myndigheterna
ett system som gör det möjligt att klara av ett
elförsörjningsunderskott på Irland. 

636. De irländska myndigheterna satte igång ett
anbudsförfarande som var öppet för alla operatö-
rer inom EG. De utvalda anbudsgivarna tilldela-
des kontrakt enligt vilka de kommer att tjäna
bonusar när deras produktionskapacitet tas i

bruk. Storleken på dessa bonusar beror på hur
stor del av företagens investeringar som deras
generatorer kan återvinna på marknaden. 

637. I sin Altmark-dom slog domstolen fast fyra
kriterier som avgör huruvida statliga ersättningar
för skötsel av en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse kan undgå att klassificeras som statligt
stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget. 

638. Eftersom de bestämmelser som införts av
de irländska myndigheterna uppfyller alla fyra
kriterier beslöt kommissionen att inte göra några
invändningar. Beslutet tar i all synnerhet upp frå-
gan om klassificering av en tjänst av allmänt eko-
nomiskt intresse inom elmarknaden. Särskilt som
Irland är en ö finner kommissionen att åtgärder
för att skydda en ”reservkapacitet”, som gör att
distributörerna kan leverera el till alla förbrukare
året runt, utgör en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse.

Postsektorn

639. Den 27 maj, 23 juli och 11 november fat-
tade kommissionen tre beslut om att inte göra
några invändningar mot statliga kompensations-
åtgärder som anmälts av den brittiska (2),
belgiska (3) och grekiska (4) regeringen. 

640. Den brittiska regeringen anmälde ytterligare
en rad åtgärder som avsåg Post Office Limited
(POL). Syftet är att POL skall återfå sin lönsamhet
och samtidigt bevara företagets samhällsomfat-
tande tjänster på landsbygden och göra det möjligt
för det att erbjuda särskilda tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse. POL är den största detaljisten
i Europa mätt i antalet kontor och är ett helägt dot-
terföretag till Royal Mail Group plc, som i sin tur
är helägt av staten. Företaget utgör det främsta
gränssnittet mellan staten och allmänheten genom
att tillhandahålla rikstäckande tjänster över disk,
främst tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
(90 % av omsättningen). Förlusterna för POL, som
är ett offentligt tjänstenätverk, beror främst på
skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster i hela landet vilket innebär att man
behåller kontor med strukturella förluster. Utan det
befintliga lånet från Royal Mail Group plc skulle
POL inte längre kunna fortsätta sin verksamhet.

¥1∂ N 475/03.

¥2∂ N 784/02.
¥3∂ N 763/02.
¥4∂ N 183/03.
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641. De tre anmälda åtgärderna kan eventuellt
utgöra statligt stöd i den mening som avses i arti-
kel 87.1 i fördraget. Den planerade årliga ersätt-
ningen på (högst) 150 miljoner pund sterling för
att driva postkontor på landsbygden överstiger
emellertid inte kostnaden för att upprätthålla de
2 000 postkontor på landsbygden som uppvisar
strukturella förluster när man tar hänsyn till den
konkurrensutsatta verksamhetens positiva bidrag.
De statliga utbetalningarna (på högst 1,3 miljar-
der pund sterling), som skall göra det möjligt för
POL att återbetala sina skulder till Royal Mail
Group och täcka de årliga nettounderskotten i
balansräkningen till slutet av räkenskapsåret
2006–2007 så att POL kan återbetala sina skul-
der, överstiger inte vad som krävs för att POL
skall kunna fortsätta sin verksamhet. Det förny-
bara lånet på högst 1 150 miljoner pund till POL,
som inte är en bank och därmed inte har tillgång
till inlåningsmedel, överstiger inte heller vad som
krävs för att förfinansiera tjänster av allmänt eko-
nomiskt intresse i samband med kontantbetal-
ningar över disk. 

642. Dessutom förebygger ”inringningsåtgär-
der” all dubbelersättning från staten inom ramen
för det samlade åtgärdspaketet för POL (förra
året godkände kommissionen ytterligare två
omgångar åtgärder med samma mål). Dessutom
har Förenade kungariket åtagit sig att återkräva
eventuell överkompensation, som kan beläggas i
POL:s separata redovisning. 

643. Eftersom man har infört mekanismer för att
både förebygga att överkompensation utgår i för-
hand och återkräva eventuell överkompensation i
efterhand har POL inte fått någon verklig fördel.
I den slutliga analysen innebär detta att åtgär-
derna är förenliga med den gemensamma mark-
naden, varför kommissionen den 27 maj beslu-
tade att inte göra några invändningar.

644. Kommissionen har bedömt ett föreslaget
kapitaltillskott på 300 miljoner euro till den bel-
giska posten, La Poste SA, som Belgien anmält
inom postsektorn. 

645. Avskaffandet av pensionsavsättningen gav
dock inte La Poste någon fördel eftersom det jäm-
ställde La Poste med en privat investerare i en
marknadsekonomi. Den statliga lånegaranti som
La Poste åtnjuter har inte heller medfört några
fördelar eftersom inga lån har upptagits under
perioden. Befrielsen från bolagsskatt har inte haft
några effekter eftersom posten har haft ackumu-
lerade förluster under den berörda perioden.

Dessa båda åtgärder har därför inte inneburit
några överföringar av statliga medel. Ingen av
dessa tre åtgärder utgjorde statligt stöd eftersom
de fyra villkor som anges i artikel 87.1 i EG-för-
draget inte uppfylldes för någon av dem.

646. Å andra sidan kunde de båda tidigare oan-
mälda åtgärderna – befrielsen från lokal skatt och
överkompensationen för offentliga tjänster mel-
lan 1993 och 1995, såsom framgår av den sepa-
rata redovisningen – utgöra statligt stöd i den
mening som avses i artikel 87.1 i fördraget. 

647. Den separata redovisningen visade också
en kumulerad underkompensation av nettotil-
läggskostnaden för offentliga tjänster sedan
1995. Eftersom nuvärdet på överkompensationen
och de tre potentiella stöden understeg nuvärdet
på den totala underkompensationen tillsammans
med det anmälda kapitaltillskottet, beslutade
kommissionen att inte göra några invändningar.
Den nya åtgärden ledde inte till någon överkom-
pensation för kostnaderna för de offentliga tjäns-
terna och var därför förenlig med den gemen-
samma marknaden. Det bör noteras att den
separata redovisningen, som infördes åtta år
innan den blev obligatorisk enligt det första post-
direktivet, underlättade kommissionens arbete
och bidrog till rättssäkerheten.

648. I april anmälde Grekland ett stöd på 80 mil-
joner euro för finansiering av moderniseringen av
grekiska postverket. Greklands postverk har anför-
trotts uppgiften att erbjuda samhällsomfattande
posttjänster och andra icke-postala tjänster av all-
mänt ekonomiskt intresse, dvs. grundläggande
bankverksamhet. Stödet syftar till att förbättra det
grekiska postverkets infrastruktur och är nödvän-
digt för att förbättra kvaliteten på de samhällsom-
fattande posttjänsterna, som för närvarande ligger
under EU-normerna. Det är begränsat till finansie-
ring av de moderniseringskostnader som motsva-
rar det grekiska postverkets tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse och medför inte någon otill-
börlig snedvridning av konkurrensen. Kommissio-
nen beslöt därför att godkänna stödet på grundval
av artikel 86.2 i EG-fördraget.

649. I samma beslut godkände kommissionen
också moderniseringsbidrag på 41,8 miljoner
euro till det grekiska postverket som utbetalats
mellan 2000 och 2002 och som också endast
behövdes för att postverket med tillfredsställande
kvalitet skulle kunna utföra de anförtrodda upp-
gifterna av allmänt intresse. Kommissionen fann
också att kapitaltillskott på 293 469 miljoner
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euro som gjorts mellan 1997 och 2001 var fören-
liga med EU:s regler eftersom de endast syftade
till att täcka skulder som det grekiska postverket
dragit på sig på grund av sina skyldigheter att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster. 

BBC

650. British Broadcasting Corporation (BBC)
har föreslagit en ny tjänst som går ut på att kost-
nadsfritt tillhandahålla elektroniska läromedel
till elever i skolan och hemmet. Tjänsten skulle
finansieras med statliga medel, i det här fallet
licensavgifter. Tjänsten skulle innebära att man
skapar virtuella klassrum där lärare och elever får
tillgång till läromedel via Internet. Läromedel
skulle finnas från både BBC och kommersiella
aktörer. Följande huvudfrågor togs upp i bedöm-
ningen av detta ärende:

— I vilken omfattning förekommer inslag av
statligt stöd i tillhandahållandet av denna
tjänst, och är tjänsten av allmänt ekonomiskt
intresse?

— Hur långt kan BBC frångå sina traditionella
radio- och TV-tjänster i tillhandahållandet av
nya offentliga tjänster?

— Finns det ett adekvat skydd för att se till att
tjänsten inte strider mot gemenskapens
intressen?

651. Kommissionen undersökte de negativa
effekter som BBC med sitt varumärke, sitt anse-
ende och sina resurser skulle utöva på tidigare
aktörer på denna marknad och om det finns ett
adekvat skydd för att motverka dessa negativa
effekter. Samtidigt erkändes den positiva roll som
BBC skulle kunna spela genom att erbjuda en
kostnadsfri utbildningstjänst av hög kvalitet.
Kommissionen konstaterade att de anmälande
myndigheterna inte hade lämnat upplysningar
som uteslöt att tjänsten utgjorde statligt stöd (mot
bakgrund av de kriterier som angavs i domen i
Altmark-målet). Efter att ha fått olika förtydli-
ganden från de brittiska myndigheterna och den
klagande konstaterade kommissionen dock att,
även om den föreslagna allmänna tjänsten
sträckte sig in på ett annat område än BBC:s tra-

ditionella marknader, så innebär den definition
och de garantier som angavs i förslaget att tjäns-
ten är förenlig med det undantag som anges i arti-
kel 86.2 i EG-fördraget. 

3. Avreglering genom 
lagstiftningsåtgärder

Energi: olja och gas

652. Kommissionens förslag som syftar till att
öka tryggheten i EU:s olje- och gasförsörjning (1)
har diskuterats i Europaparlamentet och rådet.
Under den första behandlingen enligt medbeslu-
tandeförfarandet antog Europaparlamentets ut-
skott för industrifrågor, utrikeshandel, forskning
och energi den 9 september 2003 sina betänkan-
den om kommissionens förslag. I betänkandena
föreslås ett stort antal ändringar (2). Vid plenar-
mötet den 22–23 september förkastade dock
Europaparlamentet kommissionens förslag om
försörjningstrygghet i fråga om petroleumpro-
dukter. Detta bekräftades vid plenarmötet den
17–20 november. När det gäller naturgas nåddes
vid rådets möte med energiministrarna den
15 december 2003 en politisk överenskommelse
om en ny text som också avviker avsevärt från
kommissionens förslag. Den nya texten ger med-
lemsstaterna ett större manöverutrymme att
utforma egna normer för försörjningstryggheten.
Den vikt som kommissionen fäste vid betydelsen
av att lagra gas har tonats ner. Det finns heller
inget stöd för kommissionens förslag att skydda
nya marknadsaktörer och aktörer med små mark-
nadsandelar mot konkurrensnackdelar till följd
av nationella åtgärder för att trygga försörj-
ningen. Slutligen avvisades förslaget att inrätta
ett europeiskt observationsorgan på detta om-
råde. Rådet ansåg också att den rättsliga grunden
för förslagen skall vara artikel 100 (försörjnings-
trygghet) och inte artikel 95 (inre marknaden) i
EG-fördraget.

¥1∂ Se avsnitten I.C.1 och IV.4 i trettioandra rapporten om konkur-
renspolitiken (2002).

¥2∂ Betänkande A5-0293/2003 av den 10 september 2003, och
betänkande A5-0295/2003 av den 10 september 2003.





127

V — INTERNATIONELL VERKSAMHET
1. Utvidgningen och västra Balkan

1.1 Inledning

653. Europeiska unionen förbereder sin största
utvidgning någonsin både vad gäller omfattning
och mångfald. Efter undertecknandet av anslut-
ningsfördraget i Aten den 16 april kommer tio
länder att ansluta sig till EU den 1 maj 2004,
sedan anslutningsfördraget ratificerats: Cypern,
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slova-
kien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Dessa län-
der går nu under beteckningen ”de anslutande
länderna”.

654. Bulgarien och Rumänien hoppas bli med-
lemsstater år 2007, och om Europeiska rådet på
grundval av en rapport och en rekommendation
från kommissionen vid sitt möte i december 2004
beslutar att Turkiet uppfyller de politiska kriterier
som slogs fast i Köpenhamn, kommer Europeiska
unionen utan dröjsmål att inleda anslutningsför-
handlingar med Turkiet. Dessa länder går nu
under beteckningen ”kandidatländerna”.

655. Innan anslutningsförhandlingarna om kon-
kurrenspolitiken kan avslutas måste kandidatlän-
derna visa att de har infört nationella konkurrensla-
gar som återspeglar principerna i gemenskapens
regelverk, att nationella konkurrensmyndigheter
har inrättats för att genomföra dessa lagar och att
dessa myndigheter har ett trovärdigt resultat i fråga
om tillämpningen av regelverket på samtliga kon-
kurrenspolitiska områden. Dessa krav härrör från
de allmänna Köpenhamnskriterierna, där de poli-
tiska och ekonomiska normerna för utvidgningen
anges.

656. EU:s lagar och regler (regelverket) har
delats in i totalt 31 olika kapitel inför anslutnings-
förhandlingarna. Konkurrenspolitiken täcks av
kapitel 6, och inbegriper relevanta artiklar i EG-
fördraget (och sekundärlagstiftningen), nämligen
artikel 31 (statliga handelsmonopol), artiklarna
81–85 (regler tillämpliga på företag), artikel 86
(offentliga företag och företag med särskilda eller
exklusiva rättigheter) samt artiklarna 87–89 (reg-
ler tillämpliga på statligt stöd). Dessutom kon-
trolleras företagskoncentrationer utifrån EU:s
koncentrationsförordning. 

657. När det gäller statligt stöd tas en del av kon-
kurrenslagstiftningen upp med kandidatländerna
inom ramen för andra förhandlingskapitel, såsom
transporter, vissa typer av kol, jordbruk och fiske.

Tidigare reglerade sektorer och lagstiftning om
avreglering exempelvis på energiområdet, trans-
porter samt telekommunikationer och informa-
tionsteknik tas också upp inom ramen för respek-
tive anslutningskapitel.

658. I länderna på västra Balkan börjar stabilise-
rings- och associeringsprocessen gradvis att få
fart även på konkurrensområdet.

1.2 De anslutande länderna

659. Anslutningsförhandlingarna avslutades med
alla anslutande länder i december 2002. Under
2003 kom EU och de anslutande länderna överens
om den exakta text om konkurrenspolitiken som
skulle inbegripas i anslutningsfördraget, särskilt i
fråga om övergångsbestämmelser, innan det
undertecknades i april. Följande övergångsbe-
stämmelser har införts i anslutningsfördraget:

Cypern

— Avveckling av oförenligt skattestöd till off-
shoreföretag före utgången av 2005.

Malta

— Avveckling av oförenligt skattestöd till små
och medelstora företag före utgången av 2011.

— Avveckling av driftsstöd som beviljats enligt
lagen om företagsstöd före utgången av 2008.

— Oförenligt skattestöd till stora företag ändras
till regionalt investeringsstöd. Stödet får inte
överstiga 75 % av de stödberättigande investe-
ringskostnaderna om företaget beviljades skat-
tebefrielse före den 1 januari 2000 eller 50 %
om företaget beviljades skattebefrielse efter
den dagen men senast den 30 november 2000.

— Stöd till omstrukturering av varvsindustrin
under en omstruktureringsperiod som
sträcker sig fram till slutet av 2008.

— Anpassning av marknaden för import, lager-
hållning och saluföring i grossistledet av pet-
roleumprodukter enligt artikel 31 i EG-för-
draget före utgången av 2005.

Polen

— Omstruktureringen av stålindustrin skall
vara fullbordad den 31 december 2006.
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Skattestöd (särskilda ekonomiska zoner)

— Avveckling av oförenligt skattestöd till små-
företag före utgången av 2011.

— Avveckling av oförenligt skattestöd till med-
elstora företag före utgången av 2010.

— Oförenligt skattestöd till stora företag ändras
till regionalt investeringsstöd. Stödet får inte
överstiga 75 % av de stödberättigande inves-
teringskostnaderna om företaget erhöll sin
zonlicens före den 1 januari 2000 eller 50 %
om företaget fick zonlicensen mellan den 1
januari 2000 och den 31 december 2000.
Inom bilindustrin är stödet ytterligare
begränsat till en nivå som motsvarar 30 % av
de stödberättigade kostnaderna.

Statligt stöd till skydd för miljön

— För miljöinvesteringar som avser normer för
vilka en övergångsperiod har beviljats under
förhandlingarna om miljökapitlet är stödnivån
under övergångsperioden begränsad till taket
för regionalstöd (30 %–50 %) med ett tillägg
på 15 % för små och medelstora företag.

— För befintliga IPPC-anläggningar (samord-
nade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar) för vilka en övergångsperiod
har beviljats under förhandlingarna om mil-
jökapitlet gäller en stödnivå på högst 30 %
fram till slutet av 2010.

— För miljöinvesteringar som inte har beviljats
en övergångsperiod under förhandlingarna
om miljökapitlet gäller en stödnivå på högst
30 % fram till den 31 oktober 2007.

— För stora förbränningsanläggningar enades
man om en stödnivå på 50 % för investe-
ringar som omfattas av en övergångsperiod
som beviljats under förhandlingarna om mil-
jökapitlet.

Slovakien

— Skattestöd till mottagare inom bilindustrin
skall upphöra i slutet av 2008. Stödet är
begränsat till högst 30 % av de stödberätti-
gade investeringskostnaderna.

— Skattestöd till mottagare inom stålindustrin
skall upphöra i slutet av 2009, eller tidigare
om stödet når ett förutbestämt belopp. Syftet
med stödet är att underlätta rationaliseringen

av för höga personalnivåer, vars totala kost-
nader är jämförbara med stödet.

Tjeckien

— Omstruktureringen av stålindustrin skall
vara fullbordad den 31 december 2006.

Ungern

— Avveckling av oförenligt skattestöd till små
och medelstora företag före utgången av
2011.

— Oförenligt skattestöd till stora företag omvand-
las till regionalt investeringsstöd. Stödet får inte
överstiga 75 % av de stödberättigande investe-
ringskostnaderna om företaget inledde investe-
ringarna enligt systemet före den 1 januari 2000
eller 50 % om företaget inledde investeringarna
efter den 1 januari 2000. Inom bilindustrin är
stödet ytterligare begränsat till en nivå som
motsvarar 40 % av stödtaket (exempel: om
taket för regionalstöd för båda typerna av inves-
teringar är 75 % leder formeln till 40 % x 75 %
= 30 %). 

— Avveckling av oförenligt skattestöd till off-
shoreföretag före utgången av 2005.

— Avveckling av oförenligt skattestöd som
beviljats av lokala myndigheter före
utgången av 2007.

660. Det finns inga övergångsbestämmelser på
konkurrensområdet för Estland, Lettland,
Litauen och Slovenien.

661. För att se till att de anslutande ländernas
stödåtgärder anpassas till kraven i gemenskapens
regelverk inför anslutningen, har de ålagts att till
kommissionen lämna en förteckning över alla
befintliga åtgärder (både stödordningar och
engångsstöd) som har godkänts av de nationella
övervakningsmyndigheterna för statligt stöd.
Efter undertecknandet av anslutningsfördraget
har de anslutande länderna underrättat kommissi-
onen om ett stort antal åtgärder av detta slag. Om
inte kommissionen har några invändningar
betraktas stödåtgärderna som befintligt stöd. Alla
stödåtgärder som betraktas som statligt stöd
enligt konkurrenslagstiftningen, och som inte
ingår i förteckningen, skall betraktas som nytt
stöd efter anslutningen. 

662. Kommissionen har noga följt utvecklingen
i de anslutande länderna, särskilt när det gäller
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tillämpningen av konkurrensreglerna. Kommis-
sionens utförliga övervakningsrapport utgör en
sammanställning av de viktigaste slutsatserna
från denna övervakningsprocess. Detta ger de
anslutande länderna en möjlighet att avhjälpa
eventuella problem som påtalas under spurten
inför anslutningen, så att de har goda möjligheter
att möta de utmaningar som följer med det full-
värdiga medlemskapet i maj 2004.

663. De anslutande länderna har också gjort för-
beredelser för att tillämpa EU:s nya procedurreg-
ler för konkurrensbegränsande avtal (antitrust).
Den nya förordningens ikraftträdande samman-
faller med anslutningen och ökar betydelsen av
en fortsatt förstärkt administrativ kapacitet och
tillämpningsverksamhet hos de nationella kon-
kurrensmyndigheterna i de anslutande länderna. I
detta avseende har man också gjort insatser inom
ramen för Europeiska konkurrensnätverket.

1.3 Kandidatländerna

664. För att uppfylla anslutningskriterierna
krävs att kandidatländerna kan visa att de har en
fungerande marknadsekonomi och en förmåga
att klara av konkurrenstrycket och marknadskraf-
terna i unionen. På konkurrenspolitikens område
innebär det att kandidatländerna långt före
anslutningen måste kunna visa att deras företag
och myndigheter blivit vana att verka under
sådana förhållanden som råder i EU och att de
därmed är redo att klara av konkurrenstrycket på
den inre marknaden. EU har i detta sammanhang
slagit fast tre förutsättningar som måste vara upp-
fyllda i ett kandidatland: i) de nödvändiga rätts-
liga ramarna (för konkurrensbegränsande sam-
verkan och missbruk av dominerande ställning
samt statligt stöd), ii) nödvändig administrativ
förmåga på konkurrensområdet och iii) ett trovär-
digt resultat av tillämpningen av konkurrensre-
gelverket.

665. Samtidigt som förberedelserna inför anslut-
ningen år 2003 avslutades för de tio anslutande
länderna fortsatte förhandlingarna med Bulga-
rien och Rumänien i en positiv anda. En aktuali-
serad gemensam ståndpunkt om konkurrenska-
pitlet antogs av EU i maj för både Bulgarien och
Rumänien, och man konstaterade att förhandling-
arna om konkurrenspolitiken bör fortsätta. För
Turkiet kommer man att bedöma om de politiska
kriterierna för medlemskap är uppfyllda: utifrån
denna bedömning kommer man under 2004 att

fatta ett beslut om huruvida förhandlingar skall
inledas. 

666. För Bulgarien och Rumänien är framstegen
på området antitrust- och koncentrationskontroll
i allmänhet större än på området kontroll av stat-
ligt stöd. Det krävs dock fortsatta ansträngningar
för att utveckla en mer avskräckande sanktions-
politik samtidigt som man i högre grad måste
betona förebyggandet av allvarliga snedvrid-
ningar av konkurrensen. Det krävs också fortsatta
ansträngningar när det gäller konkurrensarbetet,
en ökad medvetenhet samt utbildning inom rätts-
väsendet.

667. Jämfört med antitrustområdet har införan-
det av en kontroll av statligt stöd i kandidatlän-
derna generellt visat sig vara mer kontroversiellt,
långsammare och politiskt känsligt. Även om
Bulgarien och Rumänien har inrättat nationella
övervakningsmyndigheter för statligt stöd är
deras administrativa kapacitet fortfarande långt
ifrån tillräcklig. Man börjar få erfarenhet av att
tillämpa reglerna i Bulgarien och Rumänien, men
denna erfarenhet är fortfarande otillräcklig i för-
hållande till målet att utöva en effektiv kontroll
över nytt och befintligt statligt stöd som beviljats
av olika myndigheter.

1.4 Tekniskt bistånd

668. Tekniskt bistånd på konkurrensområdet har
fortsatt vara ett viktigt verktyg för att förbereda
kandidatländerna inför anslutningen. Särskilda
åtgärder har vidtagits inom ramen för Pharepro-
grammen. Enligt avtalet om institutionell upp-
byggnad (partnersamverkan) lämnar experter
från EU:s medlemsstater långsiktig rådgivning
till anslutnings- och kandidatländernas myndig-
heter för konkurrenskontroll och kontroll av stat-
ligt stöd.

Seminarier om statligt stöd

669. Mellan juli och oktober höll kommissionen
en- och tvådagarsseminarier kring regler och för-
faranden på området statligt stöd i varje anslutande
land. De tio seminarierna riktade sig till de tjänste-
män på nationell, regional och lokal nivå i dessa
länder som direkt kommer att medverka i förvalt-
ningen av strukturfonderna. Följaktligen organise-
rades seminarierna gemensamt av de anslutande
ländernas förvaltningsmyndigheter för struktur-
fonderna, deras övervakningsmyndigheter för stat-
ligt stöd samt GD Regionalpolitik och GD Kon-
kurrens. Seminarierna var inriktade på ämnen som
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är särskilt relevanta för strukturfonderna (regional-
stöd, sysselsättning, utbildning, små och medel-
stora företag, forskning och utveckling, miljöstöd
samt stöd för tillhandahållandet av tjänster av all-
mänt ekonomiskt intresse). Specialkurser gavs
också gällande stöd till jordbruk, fiske och trans-
porter.

Rådgivande roll

670. Kommissionen har fortsatt sina bilaterala
möten med de blivande medlemsstaternas kon-
kurrens- och statsstödsmyndigheter under året.
Fackinriktade diskussioner fördes på expertnivå
om tillnärmning av antitrustlagstiftningen, insti-
tutionell uppbyggnad och lagtillämpning. Lik-
nande möten hölls också om

— tillnärmning av lagstiftningen på området
statligt stöd,

— inrättande av övervakningsmyndigheter för
statligt stöd och

— specifika frågor om statligt stöd, såsom utar-
betandet av de årliga rapporterna om statligt
stöd, regionalstödskartor, inslag av statligt
stöd i investeringsfrämjande åtgärder och
särskilda ekonomiska zoner samt bedöm-
ningen av enskilda ärenden inom känsliga
sektorer.

Seminarier om statligt stöd och antitrustfrågor

671. I oktober stod kommissionen värd för två
fyradagarsseminarier för totalt 80 tjänstemän
från anslutnings- och kandidatländernas konkur-
rensmyndigheter. Det första handlade om statligt
stöd och det andra om antitrustfrågor. Båda semi-
narierna leddes av Europeiska kommissionens
främsta specialister på respektive område. Semi-
nariet om statligt stöd inbegrep ett föredrag från
Danmark för att visa hur en av de nuvarande med-
lemsstaterna tillämpar förordningarna om
gruppundantag.

672. Seminarierna organiserades gemensamt av
GD Konkurrens och Byrån för tekniskt bistånd
och informationsutbyte (TAIEX) inom GD Ut-
vidgning. Seminarierna gav deltagarna insikt i
den senaste utvecklingen inom EU:s konkurrens-
politik. De gav också deltagarna från de anslu-
tande länderna tillfälle att möta sina kollegor från
andra nationella myndigheter som de framöver

kommer att samarbeta närmare med inom Euro-
peiska konkurrensnätverket.

1.5 Västra Balkan

673. När det gäller västra Balkan intensifierade
kommissionen samarbetet och diskussionerna på
konkurrensområdet med Kroatien, f.d. jugosla-
viska republiken Makedonien samt Serbien och
Montenegro.

674. Underkommittémöten och tekniska samråd
hölls med Kroatien respektive Makedonien.
Eftersom Kroatien har ansökt om medlemskap i
EU tycks anpassningen till EU:s konkurrenslag-
stiftning i dagsläget ha kommit längst i det landet. 

2. Bilateralt samarbete

2.1 Inledning

675. Den ökade betydelsen av internationellt
samarbete mellan de myndigheter som ansvarar
för att tillämpa konkurrenslagstiftningen är all-
mänt erkänd. Av denna anledning driver kommis-
sionen en tvådelad politik som å ena sidan för-
stärker det bilaterala samarbetet med EU:s
främsta handelspartner och å den andra undersö-
ker sätt att utöka det multilaterala samarbetet på
konkurrensområdet.

676. När det gäller det bilaterala samarbetet har
Europeiska unionen slutit särskilda samarbetsav-
tal i konkurrensfrågor med Förenta staterna,
Kanada och Japan. Huvudpunkterna i dessa är
ömsesidig information och samordning av till-
lämpningen samt utbyte av icke-konfidentiell
information. Avtalen innehåller också bestäm-
melser om möjligheten för den ena parten att
begära att den andra vidtar genomförandeåtgär-
der (aktiv hövlighet), och om att den ena parten
skall ta hänsyn till den andra partens väsentliga
intressen i samband med sina genomförandeåt-
gärder (traditionell hövlighet). Samarbetet mel-
lan kommissionen och konkurrensmyndighe-
terna i andra OECD-länder sker på grundval av en
rekommendation som OECD antog 1995. Euro-
peiska unionen har också slutit åtskilliga frihan-
delsavtal (särskilt med länder kring Medelhavet
och i Latinamerika). Dessa avtal innehåller van-
ligtvis grundläggande bestämmelser om samar-
bete i konkurrensfrågor.
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2.2 Avtal med Förenta staterna, Kanada 
och Japan

2.2.1 Förenta staterna

Inledning

677. Avtalet om samarbete på konkurrensområ-
det mellan Förenta staterna och kommissionen
undertecknades den 23 september 1991 (1) (1991
års avtal). Genom rådets och kommissionens
gemensamma beslut av den 10 april 1995 (2) god-
kändes detta avtal och förklarades tillämpligt från
den dag det undertecknades av kommissionen.
Den 4 juni 1998 trädde avtalet om aktiv
hövlighet (3), som förstärker bestämmelserna om
aktiv hövlighet i 1991 års avtal, i kraft (1998 års
avtal) efter att ha godkänts genom rådets och
kommissionens gemensamma beslut av den
29 maj 1998.

678. Sammanfattningsvis föreskrivs följande i
1991 års avtal: i) anmälan av ärenden som hand-
läggs av den ena partens konkurrensmyndigheter
i den mån som dessa ärenden berör den andra par-
tens väsentliga intressen (artikel II) och utbyte av
information i allmänna frågor som handlar om
genomförandet av konkurrensreglerna (artikel
III), ii) samarbete och samordning av åtgärder
som vidtas av de båda parternas konkurrensmyn-
digheter (artikel IV), iii) ett förfarande (traditio-
nell hövlighet) genom vilket vardera parten åtar
sig att ta hänsyn till den andra partens väsentliga
intressen när den vidtar åtgärder i syfte att till-
lämpa sina konkurrensregler (artikel VI) och iv)
ett förfarande (aktiv hövlighet) genom vilket den
ena parten kan anmoda den andra parten att på
grundval av den senares lagstiftning vidta lämp-
liga åtgärder i fråga om konkurrensbegränsande
uppträdande inom dess territorium som påverkar
den anmodande partens väsentliga intressen (arti-
kel V). 

679. Dessutom klargörs det i 1991 års avtal att
ingen bestämmelse får tolkas på ett sätt som stri-
der mot gällande lagstiftning i Europeiska unio-
nen och Förenta staterna (artikel IX). Framför allt
är konkurrensmyndigheterna fortfarande bundna

av sina interna regler om skydd av konfidentiella
uppgifter som de samlar in i samband med sina
respektive undersökningar (artikel VIII). 

680. I 1998 års avtal om aktiv hövlighet klargörs
både mekanismerna i samarbetsinstrumentet för
aktiv hövlighet och villkoren för när detta instru-
ment kan användas. Framför allt beskrivs villko-
ren för när den anmodande parten normalt skall
avbryta sina egna genomförandeåtgärder och
hänskjuta ärendet till den andra parten. 

Samarbete mellan EU och Förenta staterna i 
enskilda ärenden under 2003

681. Under 2003 fortsatte kommissionen sitt
nära samarbete med det amerikanska justitiede-
partementets antitrustavdelning (DoJ) och den
federala handelskommissionen (Federal Trade
Commission, FTC). Kontakterna mellan kom-
missionens tjänstemän och deras kollegor inom
de båda amerikanska organen var talrika och
intensiva. Dessa kontakter sträcker sig från sam-
arbete i enskilda ärenden till mer allmänna kon-
kurrenspolitiska frågor. Kontakter i enskilda
ärenden sker vanligtvis i form av regelbundna
telefonsamtal, e-postmeddelanden, utbyte av
dokument och andra kontakter mellan arbets-
grupperna för varje ärende. Samarbetet fortsätter
att ge bägge parterna betydande fördelar när det
gäller att förstärka deras respektive tillämpning,
undvika onödiga konflikter eller motstridiga till-
lämpningar och skapa en bättre förståelse för var-
andras konkurrenspolitik. 

682. Även om det totala antalet gränsöverskri-
dande företagskoncentrationer minskade under
2003 jämfört med tidigare år, var samarbetet i
koncentrationsärenden gott och givande. Samar-
betet är som effektivast när de berörda parterna
kommer överens om att tillåta EU:s och Förenta
staternas myndigheter att utbyta den information
som de lämnar, vilket numera är vanligt. Bland
exemplen på koncentrationsärenden ingår Pfizer/
Pharmacia, en sammanslagning som skapade det
största läkemedelsföretaget i världen. Kommis-
sionen samarbetade intimt med FTC i analysen
av ett antal frågor, särskilt i fråga om avhjälpande
åtgärder där parterna åtog sig att göra globala
avyttringar. Ett nära samarbete med FTC före-
kom också i ärendet DSM/Roche, en samman-
slagning inom kemiindustrin, och i ärendet Sie-
mens/Drägerwerke, ett samriskföretag inom
sektorn för medicinsk utrustning. Kommissionen
hade också många och nära kontakter med DoJ i
ärendena Konica/Minolta och GE/Instrumenta-

¥1∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas
regering om tillämpning av deras konkurrensbestämmelser (EGT
L 95, 27.4.1995, s. 47 och 50).

¥2∂ EGT L 95, 27.4.1995, s. 45 och 46.
¥3∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas

regering om tillämpning av principerna om aktiv hövlighet vid
genomförandet av deras konkurrenslagstiftning (EGT L 173,
18.6.1998, s. 26–31).
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rium, en sammanslagning på området medicin-
tekniska produkter. 

683. Under året förekom också täta kontakter i
ett antal andra ärenden än koncentrationsärenden.
Det bilaterala samarbetet mellan kommissionen
och DoJ var särskilt intensivt i kartellärenden:
tjänstemän inom kommissionens kartellenheter
hade många kontakter med sina kollegor inom
DoJ. Vanligast var utbyte av information i
enskilda ärenden – inom gränserna för gällande
sekretessbestämmelser – men diskussionerna
rörde också politiska frågor. Många kontakter
som avsåg enskilda ärenden togs till följd av sam-
tidiga ansökningar om immunitet i Förenta sta-
terna och EU. I ett antal ärenden vidtogs samord-
nade genomförandeåtgärder i Förenta staterna
och EU där myndigheterna försökte se till att
tiden mellan att de inledde sina respektive åtgär-
der var så kort som möjligt.

684. Ett bra exempel på sådant samarbete är det
ärende som handlade om värmestabilisatorer och
slaghållfasthetsförbättrare, där kommissionen
och antitrustmyndigheterna i Förenta staterna,
Kanada och Japan samordnade sina undersök-
ningar och nästan samtidigt gjorde inspektioner
eller vidtog andra utredningsåtgärder i februari
2003. Ett annat exempel är ett ärende gällande
transport av flytande ämnen i bulk, där kommis-
sionen tillsammans med Eftas övervakningsmyn-
dighet och de norska myndigheterna gjorde
inspektioner samtidigt som DoJ.

Kontakter på hög nivå och politiskt samarbete

685. Det förekom åtskilliga kontakter mellan
kommissionen och berörda amerikanska myn-
digheter, och tjänstemän från båda sidorna
besökte varandra åtskilliga gånger under 2003.
Det årliga bilaterala mötet mellan EU och För-
enta staterna ägde rum den 27 oktober i Washing-
ton. Kommissionsledamot Mario Monti mötte
cheferna för de amerikanska antitrustorganen,
biträdande justitieminister Hew Pate och Timo-
thy Muris, ordförande för FTC.

686. Förutom samarbete i olika ärenden förekom
nära kontakter i samband med utarbetandet av
kommissionens tillkännagivande om bedöm-
ningen av horisontella koncentrationer. Detta
inbegrep ett givande åsiktsutbyte i ett antal
ämnen som tas upp i riktlinjerna, såsom effektivi-
tet och marknadskoncentration. Samarbetet med
de amerikanska myndigheterna kommer att fort-

sätta att vara inriktat på specifika politiska projekt
på båda sidorna. 

687. Arbetsgruppen om immateriell äganderätt
inledde sitt arbete i november 2002 och fortsatte
under hela 2003. Diskussionsämnena inbegrep
gemensamma licenser till flera parter och stan-
darder som fastställs av standardiseringsorganen.

688. Kommissionen gjorde totalt 56 formella
anmälningar under året. Samtidigt fick kommis-
sionen 46 formella anmälningar från de ameri-
kanska myndigheterna.

2.2.2 Kanada

689. Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemen-
skaperna och Kanadas regering (1) undertecknades
vid toppmötet mellan EU och Kanada i Bonn den
17 juni 1999 och trädde i kraft med omedelbar ver-
kan. 

690. I avtalet föreskrivs bl.a. följande: i) ömsesi-
dig anmälan av respektive konkurrensmyndig-
hets genomförandeåtgärder om dessa åtgärder
påverkar den andra partens väsentliga intressen,
ii) parternas konkurrensmyndigheter skall bistå
den andra partens konkurrensmyndighet i dess
genomförandeåtgärder, iii) samordning av de
båda myndigheternas genomförandeåtgärder, iv)
parterna kan anmoda den andra partens konkur-
rensmyndighet att vidta genomförandeåtgärder
(aktiv hövlighet), v) parterna skall ta hänsyn till
den andra partens väsentliga intressen i sina
genomförandeåtgärder (traditionell hövlighet)
och vi) utbyte av information mellan parterna
med förbehåll för gällande lagstiftning om skydd
av konfidentiell information. 

691. Kontakterna mellan kommissionen och den
kanadensiska konkurrensmyndigheten (Cana-
dian Competition Bureau) var talrika och
givande. Diskussionerna har rört både frågor i
anslutning till olika ärenden och mer allmänpoli-
tiska frågor. Kontakterna kring enskilda ärenden
berörde alla områden som handlar om tillämp-
ning av konkurrenslagstiftningen. När det gäller
kartellärenden inbegrep kontakterna också sam-
ordning av undersökningar. Kommissionen och
den kanadensiska konkurrensmyndigheten fort-
satte också sin fortlöpande dialog i allmänna kon-
kurrensfrågor av gemensamt intresse.

¥1∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Kanadas regering
om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning, EGT L 175,
10.7.1999, s. 50.
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692. Ett bilateralt möte på hög nivå mellan gene-
raldirektör Philip Lowe och den kanadensiska
konkurrensmyndighetens chef, Konrad von
Finckenstein, ägde rum den 12 maj. De diskute-
rade den senaste politiska utvecklingen och andra
frågor av gemensamt intresse.

693. Kommissionen gjorde totalt sju formella
anmälningar under året. Samtidigt fick kommis-
sionen sex formella anmälningar från de kana-
densiska myndigheterna. 

2.2.3 Japan

694. Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemen-
skaperna och Japan undertecknades i Bryssel den
10 juli och trädde i kraft den 9 augusti (1).

695. Sammanfattningsvis föreskrivs följande i
avtalet: i) ömsesidig anmälan av ärenden som
utreds av respektive konkurrensmyndigheter
om de kan påverka den andra partens väsent-
liga intressen, ii) möjlighet för de båda myn-
digheterna att samordna sina genomförandeåt-
gärder och bistå varandra, iii) möjlighet för den
ena parten att begära att den andra vidtar
genomförandeåtgärder (aktiv hövlighet) och
för den ena parten att ta hänsyn till den andra
partens väsentliga intressen i samband med
sina genomförandeåtgärder (traditionell höv-
lighet) och iv) utbyte av information mellan
parterna med förbehåll för deras respektive
skyldigheter när det gäller skydd av konfidenti-
ell information. I samarbetsavtalet föreskrivs
regelbundna möten för att informera varandra
om sina pågående genomförandeåtgärder och
prioriteringar i samband med varje parts kon-
kurrenslagstiftning, informera varandra om
ekonomiska sektorer av gemensamt intresse,
diskutera planerade förändringar i politiken
och diskutera frågor av gemensamt intresse
som rör tillämpningen av varje parts konkur-
renslagstiftning. 

696. Avtalet kommer att leda till ett mycket när-
mare samarbete mellan kommissionen och den
japanska konkurrensmyndigheten liksom till en
bättre förståelse för parternas respektive konkur-
renspolitik. 

697. Under året ägde åtskilliga möten och offi-
ciella kontakter i politiska frågor och enskilda

ärenden rum mellan kommissionen och de
japanska myndigheterna. Det kan noteras att
samarbetet i enskilda ärenden för första gången
inbegrep att organisera en undersökning i ett
kartellärende som handlade om en påstådd kar-
tell på marknaden för värmestabilisatorer och
slaghållfasthetsförbättrare. Det kan också note-
ras att detta ärende för första gången någonsin
inbegrep samordning av samtidiga inspektioner
inte bara mellan den japanska konkurrensmyn-
digheten och kommissionen, utan också med
amerikanska DoJ och den kanadensiska kon-
kurrensmyndigheten . I samband med det årliga
bilaterala mötet mellan kommissionen och den
japanska konkurrensmyndigheten mötte kom-
missionsledamot Mario Monti ordförande
Kazuhiko Takeshima i Tokyo den 21 november.
Båda sidor diskuterade den senaste politiska
utvecklingen och ytterligare möjligheter till
bilateralt samarbete.

3. Samarbete med andra länder 
och regioner

Australien och Nya Zeeland

698. Under 2003 samarbetade kommissionen
med konkurrensmyndigheterna i ett antal andra
OECD-länder, särskilt Australien och Nya Zee-
land. Dessa kontakter omfattade såväl frågor med
anknytning till enskilda ärenden som mer all-
männa konkurrenspolitiska frågor.

Kina

699. Kommissionens policydokument om Kina
från 2003 innehåller som en av kommissionens
nya åtgärdspunkter ett initiativ att inleda en kon-
kurrenspolitisk dialog med Kina.

700. Detta nya initiativ kom mycket lägligt efter-
som behovet av en dialog i konkurrensfrågor mel-
lan Europeiska kommissionen och Kina blev
uppenbart efter att Kina under första halvåret 2003
antagit regler om koncentrationer som inbegriper
utländska företag och om förebyggande av mono-
polprissättning. Det faktum att Kina nu har en
konkurrenslagstiftning kan utgöra en grund för
diskussioner om tillämpningen av konkurrenslag-
stiftningen mellan parternas myndigheter. 

701. Förberedande samtal med relevanta kine-
siska myndigheter om formerna för en dialog på
konkurrensområdet ägde rum i samband med

¥1∂ Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om
samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet, EUT
L 183, 22.7.2003, s. 12.
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kommissionsledamot Mario Montis besök i
Peking den 24 november.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES)

702. Under året fortsatte också kommissionen
sitt nära samarbete med Eftas övervakningsmyn-
dighet kring tillämpningen av Avtalet om Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet.

Sydkorea

703. Den 21 maj träffade kommissionsledamoten
Mario Monti chefen för Sydkoreas konkurrens-
myndighet, dr Kang Chul-kyu. Samarbetet mellan
Sydkoreas konkurrensmyndighet och Europeiska
kommissionen är utmärkt, och parterna har ofta
gemensamma åsikter inom multilaterala konkur-
rensforum. Den sydkoreanska konkurrensmyndig-
hetens bidrag till det internationella konkurrens-
nätverket är mycket uppskattat. Sydkoreas kon-
kurrensmyndighet organiserar det internationella
konkurrensnätverkets nästa årliga konferens, som
kommer att äga rum i Söul under 2004. Inför
denna konferens har de båda parterna haft regel-
bundna kontakter för att utbyta åsikter i konkur-
rensfrågor av gemensamt intresse.

Latinamerika

704. Kommissionen har gett ett bidrag på över
2 miljoner euro till ett treårigt projekt i den
andinska regionen med början i mars 2003 i
syfte att förbättra och harmonisera konkurrens-
lagstiftningen och stödja de institutioner som
ansvarar för att kontrollera och tillämpa denna
lagstiftning i Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru
och Venezuela. Projektets mål är att förbättra
regionens rättsliga och administrativa förmåga
att tillämpa konkurrenslagstiftningen, att stödja
de institutioner som ansvarar för att tillämpa
och kontrollera bestämmelserna på området
samt att främja en konkurrenskultur. Man kom-
mer att genomföra ett antal åtgärder för att nå
dessa mål, där experter från EU och de berörda
länderna kommer att delta. Åtgärderna inbegri-
per underregionala och nationella seminarier,
juridiska samråd, sektoriella undersökningar
samt utbildning av tjänstemän och domare som
ansvarar för att tillämpa och kontrollera kon-
kurrenslagstiftningen.

4. Multilateralt samarbete

4.1 Det internationella konkurrensnätverket

705. Det internationella konkurrensnätverket
(ICN), där kommissionen är en av grundarna, hål-
ler på att utvecklas till ett ledande forum för mul-
tilaterala diskussioner om internationell konkur-
renspolitik (1). ICN grundades i oktober 2001
som ett virtuellt nätverk av 14 konkurrensmyn-
digheter. Som svar på framväxten av konkurrens-
ordningar runt om i världen försöker ICN under-
lätta internationellt samarbete och utarbeta
förslag på harmonisering av förfarandena och
innehållet i dessa ordningar. I dagsläget har ICN
mer än 80 medlemmar och inbegriper sålunda en
stor majoritet av de konkurrensmyndigheter som
finns i världen. ICN bjuder också in rådgivare
från den akademiska världen, näringslivet och
konsumentorganisationer samt jurister för att
bidra till arbetsprojekten. 

706. Sedan ICN:s invigningskonferens i Neapel
är kommissionen medordförande för ett av ICN:s
tre stora arbetsprojekt. Syftet med detta projekt är
att finna sätt att underlätta inrättandet av trovär-
diga konkurrensmyndigheter i utvecklingsländer
och länder under snabb utveckling. Som ett första
resultat av detta arbete lade kommissionen till-
sammans med Sydafrikas konkurrensmyndighet
fram en övergripande rapport (2) vid ICN:s andra
årliga konferens, som hölls i Merida, Mexiko,
den 23–25 juni 2003. Utifrån de erfarenheter som
gjorts av konkurrensmyndigheter i både utveck-
lingsländer och utvecklade länder belyser man i
denna rapport de utmaningar som man ofta har
övervunnit när man inrättat konkurrensmyndig-
heter i utvecklingsländer eller länder under snabb
utveckling. I rapporten beskrivs också hur en
myndighets ställning gentemot berörda parter
såsom staten, domstolsväsendet, det civila sam-
hället, ”konkurrensspecialister” och näringslivet
kan förbättras. Slutligen övervägs vilka åtgärder
som kan vidtas för att effektivisera yttre bistånd
till sådana processer. Rapporten avslutas med en
förteckning över frågor som bör tas upp när man
utformar program för tekniskt bistånd.

707. Kommissionen spelade också en aktiv roll i
ICN:s pågående arbete i fråga om företagskon-

¥1∂ Ytterligare information om det internationella konkurrensnätver-
ket finns på nätverkets webbplats (www.internationalcompeti-
tionnetwork.org).

¥2∂ Se Internet (www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20
Report_16June2003.pdf).

http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20Report_16June2003.pdf
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centrationer. För mer ingående information se
avsnittet om företagskoncentrationer – II.5.1.

708. ICN slutförde sitt arbete i fråga om främ-
jandet av konkurrenspolitiken i Merida. Bland
annat studerade delegaterna hur vissa konkur-
rensmyndigheter har använt sina befogenheter att
vidta främjande åtgärder för att förbättra regel-
verket inom ett antal reglerade sektorer. Som en
del av en ny ”verktygslåda” för att stödja konkur-
rensorganens arbete med att främja konkurrensen
har kommissionen också framställt en cd-rom där
den redogör för sina egna initiativ på området.
Dessa hjälpmedel finns tillgängliga via en data-
bas på Internet eller ett ”informationscentrum” på
ICN:s webbplats (1).

709. Slutligen beslutade ICN:s medlemmar i
Merida att inleda ett nytt arbetsprojekt som skall
diskutera tillämpningen av antitrustlagstiftning
inom reglerade sektorer. De franska och italien-
ska konkurrensmyndigheterna är medordförande
för detta projekt, genom vilket ICN kommer att
utvidga sin verksamhet till det traditionella
antitrustområdet.

4.2 Världshandelsorganisationen

710. WTO:s ministermöte i Cancún i september
avslutades utan att några beslut fattats på konkur-
rensområdet. Följaktligen inleddes inte heller
några formella förhandlingar om ett WTO-avtal
på konkurrensområdet. Detta trots det faktum att
man i Dohadeklarationen från november 2001
hade beslutat att sådana förhandlingar skulle inle-
das efter WTO:s nästa ministermöte och trots att
betydande framsteg gjorts inom WTO:s Genève-
baserade arbetsgrupp om handel och konkurrens
när det gäller att klargöra många av de aktuella
frågeställningarna (i denna process ingick två
sammanträden som arbetsgruppen hade under
2003 före mötet i Cancún).

4.3 Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling

711. Under 2003 var kommissionen mycket
aktiv inom OECD:s konkurrenskommitté. Kon-
kurrenskommittén omfattar ett presidium (där
generaldirektören för Europeiska kommissio-
nens generaldirektorat för konkurrens är leda-

mot) och flera arbetsgrupper i frågor som konkur-
rens och reglerade sektorer, internationella
aspekter på konkurrensen, koncentrationer och
karteller. 

712. Kommissionen deltog också i OECD:s
möten i konkurrensfrågor, t.ex. det globala kon-
kurrensforumet, där man en gång om året möter
länder som står utanför OECD, gemensamma
möten mellan konkurrenskommittén och kom-
mittéerna för konsumentpolitik och handel, den
särskilda gruppen för regleringspolitik samt
Amsterdamkonferensen om priser på tillträde till
infrastrukturer, vilken medfinansierades av det
nyinrättande nederländska forskningscentret för
ekonomisk reglering. 

713. Kommissionen deltog aktivt i alla runda-
bordssamtal inom OECD där man tog upp kon-
kurrensfrågor liksom i bedömningen av Norge,
Tyskland och Frankrike. Under 2003 lade kom-
missionen fram sju skriftliga synpunkter till kon-
kurrenskommittén i följande frågor:

i) Internationellt informationsutbyte i 
förfaranden för koncentrationskontroll.

ii) Reglering av samtrafiktjänster.

iii) Företagskoncentrationer inom 
medievärlden.

iv) Förfaranden som är rättvisa för parterna i 
koncentrationsutredningar.

v) Konkurrens och konsumentpolitik (2): 
komplementaritet, konflikter och luckor.

vi) Skyldigheter att tillhandahålla icke-
kommersiella tjänster och avreglering.

vii) Korrigerande åtgärder vid koncentrationer.

714. Kommissionen bidrog också till arbetet
inom OECD:s kommitté för ekonomiska bedöm-
ningar (Economic and Development Review
Committee, EDRC), som publicerade 2003 års
rapport om euroområdet.

¥1∂ Se Internet (www.internationalcompetitionnetwork.org/notifica-
tion.html).

¥2∂ I detta dokument avses med konsumentskydd enbart skydd av
konsumenternas ekonomiska och rättsliga intressen, även om det
annars i allmänhet också inbegriper skydd av deras hälsa och
säkerhet.

http:///www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html
http:///www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html
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4.4 UNCTAD

715. Kommissionen deltog i det femte mötet för
UNCTAD:s mellanstatliga grupp av konkurrens-
experter den 2–4 juli och lade fram två doku-
ment, ett om samspelet mellan konkurrenspoliti-
ken och industripolitiken, och ett om tekniskt
bistånd till kapacitetsuppbyggnad på konkurrens-
området. I det första dokumentet underströks att
det finns många metoder för att undvika konflik-
ter mellan konkurrenspolitiken och industripoli-
tiken i utvecklingsländer (och utvecklade länder),
medan man i det andra dokumentet pekade på
Europeiska kommissionens vilja att ge tekniskt
bistånd till konkurrensorgan i utvecklingsländer,
i den mån som dess resurser räcker till med tanke
på att sådant tekniskt bistånd finansieras via
Europeiska unionens utvecklingsbudget och inte
direkt av Europeiska kommissionens GD Kon-
kurrens. Utöver de formella sammanträdena gav
mötet kommissionens företrädare möjlighet att
träffa företrädare för konkurrensorgan i utveck-
lingsländer och ta del av deras erfarenheter och
problem.

4.5 Det internationella kartellseminariet 
(International Cartel Workshop)

716. I oktober 2003 var kommissionen värd för ett
möte inom det internationella kartellseminariet
som samlade cirka 160 konkurrenstjänstemän från
över 35 länder, bl.a. Australien, Brasilien, Förenta
staterna, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Norge,
Schweiz, Sydafrika och Turkiet samt EU:s med-
lemsstater och de anslutande länderna. Ett antal
internationella organisationer som ägnar sig åt
konkurrensfrågor, som t.ex. OECD, var också
representerade.

717. Seminariet, som var det femte av sitt slag,
gav tjänstemännen möjlighet att utbyta erfaren-
heter och förstärka samarbetet i kampen mot
internationella karteller. Kommissionsledamot

Mario Monti uttryckte sig på följande sätt: ”Kar-
tellerna blir alltmer internationella. För att ta sig
an den utmaning som följer av kartellernas inter-
nationalisering måste konkurrensmyndigheterna
samarbeta i mycket större utsträckning, t.ex.
genom att samordna oanmälda inspektioner och
utbyta tips om hur man bäst utrotar detta gissel
för ekonomin”.

718. Karteller utgör en av de allvarligaste över-
trädelserna mot konkurrenslagstiftningen i hela
världen eftersom de ofta leder till högre priser i
det ekonomiska systemet och för konsumenterna.
På lång sikt bidrar de också till en försämrad kon-
kurrenskraft och utgör ett hot mot sysselsätt-
ningen eftersom kartellerna tillåter de inblandade
företagen att vara mindre innovativa än om kon-
kurrenstrycket hade utövat sin fulla kraft. 

719. I artikel 81 i EG-fördraget förbjuds avtal
som innebär att priser direkt eller indirekt fast-
ställs, att produktion begränsas eller kontrolleras
eller att marknader eller inköpskällor delas upp.
Kommissionen har ansvaret för att tillämpa dessa
bestämmelser inte bara i de 15 – snart 25 – EU-
länderna, utan också i Norge, Island och Liech-
tenstein i enlighet med artikel 53 i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

720. Seminariets syfte är att deltagarna skall
utbyta erfarenheter och kunskaper när det gäller
att utreda, beivra och bekämpa denna typ av hem-
liga överenskommelser. Vid 2003 års seminarium
diskuterade man särskilt de immunitetsprogram
som allt fler länder antar för att uppmuntra före-
tag att avslöja karteller mot löften om nedsatta
eller helt avskrivna böter. 

721. Andra diskussionsämnen inbegrep meka-
nismerna för att förstärka utbytet av information
mellan de olika jurisdiktionerna och effektivite-
ten hos särskilda utrednings- och rättsverktyg vid
undersökningar av kartellärenden.
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VI — UTSIKTER FÖR 2004
1. Antitrust

722. Tillämpningen av kartellagstiftningen kom-
mer att förbli en av kommissionens viktigaste pri-
oriteringar när det gäller kommissionens antitrust-
verksamhet. På grundval av de undersökningar
som för närvarande pågår räknar kommissionen
med att utfärda ett stort antal beslut och meddelan-
den om invändningar under 2004, i linje med den
tendens som rått under de senaste tre åren. 

723. Kampen mot särskilt konkurrensbegrän-
sande karteller kan ge resultat endast om den har
en trovärdig avskräckande effekt på (potentiella)
lagöverträdare som innebär en stor sannolikhet att
sådana ”konspirationer mot konsumenterna” upp-
täcks och att tillräckligt hårda påföljder döms ut. 

724. Sannolikheten att karteller avslöjas torde
fortsätta att öka under 2004, vilket beror på flera
olika åtgärder. För det första kommer GD Konkur-
rens självt att kunna rikta större resurser till det
aktiva arbetet med att avslöja särskilt konkurrens-
begränsande karteller sedan moderniseringsför-
ordningen, (EG) nr 1/2003, trätt i kraft och omor-
ganisationen av generaldirektoratet fullbordats.
För det andra förväntas konkurrenterna fortsätta
att slå larm om karteller spontant genom att
utnyttja bestämmelserna om befrielse från eller
nedsättning av böter i kartellärenden. För det tredje
föreskrivs i förordning (EG) nr 1/2003 en förstärk-
ning av kommissionens utredningsredskap. Detta
är kopplat till en förstärkning av samarbetet och
skapandet av nätverk mellan kommissionen och
EU:s medlemsstater, särskilt genom utbyte av kon-
fidentiell information inom Europeiska konkur-
rensnätverket. För det sista kommer det internatio-
nella samarbetet i varierande omfattning mellan
kartellmyndigheterna – både i enskilda ärenden
och mer allmänt genom skapande av bästa praxis –
att fortsätta att öka. 

725. När det gäller sanktioner kommer kommissi-
onen att fortsätta sin policy att fastställa böter på en
nivå som garanterar att företag inte bara straffas för
sitt olagliga beteende, utan också avskräcks från
att agera på liknande sätt i framtiden.

2. Koncentrationer

726. Under första delen av året måste ansträng-
ningar göras för att revidera sekundärlagstift-
ningen, genomförandeförordningen, CO-formulä-
ret etc. för att förbereda sig för ikraftträdandet av
den reviderade ramen för bedömning av koncentra-
tioner med gemenskapsdimension den 1 maj 2004.

Under andra halvåret kommer utmaningen att vara
tillämpningen av dessa nya instrument inklusive
riktlinjerna för bedömning av horisontella koncen-
trationer och riktlinjerna för bästa praxis. Arbetet
kommer att fortsätta med riktlinjerna för icke-hori-
sontella koncentrationer. 

3. Statligt stöd

727. Reformprocessen kommer att fortsätta hela
år 2004. Den vilar på tre pelare: en förfarande-
mässig reform, förbättringar av den ekonomiska
underbygganden av analyserna samt en reform av
instrumenten för kontrollen av statliga stöd. 

728. Den förfarandemässiga reformen är det
område där arbetet kommit längst. En rad föränd-
ringar för att förenkla och modernisera förfaran-
dena har ringats in och ett utkast till förordning
med ingående bestämmelser om genomförandet
av tillämpningsförordningen för statligt stöd har
diskuterats med medlemsstaterna i rådgivande
kommittén och torde bli antagna före maj 2004. 

729. Förbättringen av den ekonomiska underbygg-
naden av analyserna bör resultera i utarbetandet av
nya instrument som bygger på ett test av huruvida
stödet har några avsevärda effekter, vilket bör möj-
liggöra en avsevärd förenkling av handläggningen
av ärendena som – trots att de motsvarar definition
av statligt stöd i artikel 87.1 i EG-fördraget – inte
väcker några större farhågor i fråga om en snedvrid-
ning av konkurrensen eller effekter på handeln. 

730. Beträffande redan befintliga instrument kom-
mer prioritet, efter antagandet av ändringar av
gruppundantagsförordningen för små och medel-
stora företag och utbildning, att ges till aktualise-
ringen och förenklingen av statsstödsramen i syfte
att beakta, särskilt de behov som uppstår vid
utvidgningen och på grund av de nya prioritering-
arna inom gemenskapens politikområden. Bland
de planerade nya texterna ingår: revideringen av
riktlinjer för undsättnings- och omstrukturerings-
stöd, av meddelandet om referensräntesatser
(inklusive fastställandet av referensräntesatser för
de nya medlemsstaterna före den 1 maj 2004), av
det nuvarande meddelandet om biofilm samt av
riktlinjerna för exportkreditförsäkringar. Parallellt
med översynen av strukturfondsförordningarna
som görs av GD Regionalpolitik kommer särskilt
statsstödsreglerna för nationellt regionalstöd att
revideras. Övriga regler kommer att ändras vid
behov. Andra frågor på dagordningen är bl.a. över-
vakningen av genomförandet av riktlinjerna för
varvsindustrin, en översyn av riktlinjerna för forsk-
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ning och utveckling samt nya policyinitiativ i fråga
om skattemässigt stöd. 

4. Internationell verksamhet

731. Europeiska kommissionen förväntar sig
inta en ledande roll i den nya kartellarbetsgrup-
pen inom Internationella konkurrensnätverket
(ICN) och EU:s konkurrenspolitik kommer att
undersökas av OECD under 2004.

732. Kommissionen kommer att föra sonde-
ringssamtal med Förenta staterna om möjligheten
att inleda förhandlingar om en ”andra generatio-
nens avtal” som skulle möjliggöra ett utbyte av
lagskyddad information. Kommissionen kommer
också att medverka i förhandlingarna om konkur-
renskapitlen med kandidatländerna Bulgarien
och Rumänien, och även göra bedömningar av
konkurrensordningarna i Turkiet, Kroatien och
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
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Artiklarna 81, 82 och 86

Ärende Offentliggörande Punkt

3G Network Sharing EUT L 75, 12.3.2004 60–62, 118

Aminosyror 44–49

ARA, ARGEV, ARO 54–59

BP Lubricants EUT C 126, 28.5.2003 158

British Airways/Iberia EUT C 217, 12.9.2003 130–131

Clearstream Banking AG IP/03/462, 31.3.2003 175–181

Consorzio Industrie Fiammiferi 196

Deutsche Telekom AG EUT L 263, 14.10.2003 71–73, 119

Dong/DUC IP/03/566, 24.4.2003 95–99

Elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter 39

ENI/Gazprom IP/03/1345, 6.10.2003 98

Flygbolagsalliansen BA/SN 50–53, 128

Franskt nötkött EUT L 209, 19.8.2003 36–37

Fria yrken 187–197

Grekiska färjor 47–49

GVG/FS 80–85

IATA 133–134

IMS Health 77–79

Industrirör av koppar 42–43

Master Card Europe/International 182–184

Opel 165

Organiska peroxider 40–41

Philips/Sony 65–67

PO/Audi Deutschland 155–157

Prismissbruk inom telekommunikationssektorn Faktaruta 3

REIMS II EUT L 56, 24.2.2004 68–70

Sorbater 38

Telenor, Canal+, Canal Digital 185

UEFA EUT L 291, 8.11.2003 Faktarutorna 2 och 5

Wanadoo Interactive IP/03/1025, 16.7.2003 74–76, 120

Volkswagen I 164

Volkswagen II 166

Yamaha IP/03/1028, 16.7.2003 63–64

Koncentrationskontroll

Ärende Offentliggörande Punkt

Alcan/Pechiney II IP/03/1309, 29.9.2003 253–256

ARD mot kommissionen 349–356

Arla/Express Dairies 296–298

BAT/Tabacchi Italiani IP/03/1441, 23.10.2003 303–307

Caemi/CVRD IP/03/1052, 18.7.2003 240–242

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer IP/03/1130, 29.7.2003 246–248

Celanese/Degussa IP/03/826, 11.6.2003
IP/03/154, 31.1.2003

257–258

Daimler Chrysler/Deutsche Telekom/JV IP/03/594, 30.4.2003 272–276

DSM/Roche IP/03/712, 19.5.2003 283–286
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Electrabel/Intercommunales IP/03/230, 13.2.2003 293–295

GE/Instrumentarium IP/03/1193, 2.9.2003 287–292

Konica/Minolta IP/03/1004, 11.7.2003 237–239

Lagardère/Natexis/VUP IP/03/1078, 23.7.2003 299–302

Newscorp/Telepiù 267–271

Petrolessence SA 321–325

Pfizer/Pharmacia IP/03/293, 27.2.2003 234–236

Philips och Babyliss mot kommissionen 308–320

Procter & Gamble/Wella IP/03/1137, 30.7.2003 243–245

Schlüsselverlag J.S. Moser mot kommissionen 332–338

SEB/Moulinex II IP/03/1531, 11.11.2003 259–262

Siemens/Drägerwerk/JV IP/03/602, 30.4.2003 263–266

Sogecable/Canalsatèllite digital/Via Digital mot 
kommissionen

339–348

Teijin/Zeon IP/03/1157, 13.8.2003 249–252

Tetra Laval/Sidel II IP/03/36, 14.1.2003 230–233

Verband der freien Rohrwerke mot kommissionen 326–331

Verbund/EnergieAllianz IP/03/825 277–282, 100

Statligt stöd

Ärende Offentliggörande Punkt

Jordbruk 571, 573, 575

Belgien – Charleroi, Ryanair 564

Belgien – omstrukturering av ABX Logistics 546

Belgien – postverket 644–647

Belgien – samordningscenter 485–490

Belgien – skattemässiga åtgärder till förmån för 
sjötransporter

553

Belgien – Sogepa/Carsid 518–520

Belgien – särskilda skattearrangemang för amerikanska 
utländska försäljningsbolag 

500–503

Tjeckien – banker 592–594

Danmark – statlig finansiering av statsägda TV2 532–534

Tyskland – BBP SERVICE 434–435

Tyskland – Fairchild Dornier GmbH 419

Tyskland – garantiordning för fartygsfinansiering 507–510

Tyskland – isoleringsmaterial tillverkade av förnybara 
råvaror

EUT C 197, 28.8.2003 447–448

Tyskland – kolindustrin 539

Tyskland – Linde AG EUT L 250, 4.10.2003 424–427

Tyskland – LTU 560

Tyskland – MobilCom AG 522–525

Tyskland – Space Park Bremen 412–413

Tyskland – system för vägavgifter för tunga nyttofordon 550

Grekland – transport av bränsle till Atens internationella 
flygplats

473

Spanien – Gamesa 463–464

Spanien – Gonzàlez-Diez SA 538

Spanien – Hilados y Tejidos Puigneró SA EUT C 337, 23.12.2003 439–440

Spanien – P&O Ferries 599–605
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Spanien – privata kolgruveföretag 537

Spanien – statliga varv 512–513

Spanien – Volkswagenfabriken i Arazuri, Pamplona 515

Frankrike – ADEME-stödordning för transportsektorn 548

Frankrike – Air Lib 561

Frankrike – Alstom 430–433

Frankrike – bolagsskatt, France Télécom 535

Frankrike – Bull 606–607

Frankrike – CDC IXIS 444–446

Frankrike – FFG, stöd till underhållningsproduktioner 504

Frankrike – France 2/France 3 529–531

Frankrike – France Télécom 526–528

Frankrike – huvudkontor och logistikcenter 497–499

Frankrike – Latécoère 465

Frankrike – ordning för fast skattesats 554

Frankrike – program för utomeuropeiska områden 476

Frankrike – Sernam 547

Frankrike – SNCM, stöd till omstrukturering 555

Frankrike – stödordning för kombinerade transporter EUT C 248, 30.4.2003 542

Frankrike – vattenordning 451

Frankrike – ZFU (skattefria stadsområden) 477–478

Irland – nya elverk 634–638

Irland – ordning för inkomster från utlandet 494–496

Irland – ordning för riskutjämning 420

Italien – De Tomaso i Cutro 516

Italien – Fiat Auto och Comau 472

Italien – fond för interventioner och kapitalinvesteringar 417–418

Italien – garantifond för skeppsbyggnad 511

Italien – IFS SpA 466–467

Italien – järnvägs- och sjötransporttjänster EUT C 311, 26.9.2003 545

Italien – minskade utsläpp av växthusgaser 597–598

Italien – ordning för rationaliseringsstöd Ännu ej offentliggjord 542–543

Italien – RAI 529–531

Italien – stödordning (riskkapital) 414–416

Italien – utsläpp av växthusgaser i Toscana 449–450

Italien – vägavgift för tunga fordon 549

Nederländerna – containerterminal i Alkmaar 544

Nederländerna – internationell finansieringsverksamhet 491–493

Österrike – Bank Burgenland AG 441–443

Österrike – BMW 470–471

Österrike – lag om nedsättning av energiskatt 422–423

Polen – icke-återvinningsbara kostnader 591

Portugal – frizonen Madeira EUT C 148, 25.6.2003 552

Portugal – RTP 529–531

Portugal – skattereserv för investeringar 468–469

Portugal – Vila Galé 428–429

Sverige – stödordning för investeringar 421

Förenade kungariket – BBC 650–651

Förenade kungariket – British Energy 436–438

Förenade kungariket – bussbolag för långdistanstrafik 551
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Förenade kungariket – handlingsprogram för bearbetning av 
avfall

452–454

Förenade kungariket – intermodala containertransporter på 
järnväg

541

Förenade kungariket – klimatförändringsavgift, energiskatt 459–460

Förenade kungariket – kolindustrin 540

Förenade kungariket – Orkney 584–587

Förenade kungariket – Peugeotfabriken i Ryton 517

Förenade kungariket – Post Office Limited (POL) 640–643

Förenade kungariket – SBS Incubation Fund 474

Förenade kungariket – Selby complex 540

Förenade kungariket – Shotton 455–458

Förenade kungariket – stöd till sanering av förorenad eller 
övergiven industrimark

461–462
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