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VOORWOORD VAN NEELIE KROES,
lid van de Commissie belast met het mededingingsbeleid

Een van de eerste voorstellen die de Commissie bij het begin van haar ambtstermijn deed, 
was dat voor een nieuw partnerschap voor groei en banen. Bijzondere aandacht moest 
daarbij gaan naar initiatieven die van bijzonder belang zijn om het hervormingsproces 
waartoe in 2000 te Lissabon de aanzet werd gegeven, nieuw leven in te blazen. Dit 
partnerschap moet stakeholders op alle niveaus (EU-instellingen, lidstaten, het 
bedrijfsleven, de burgers) mobiliseren en ervoor zorgen dat de Unie blijvend en 
tegelijk duurzaam groeit. Het mededingingsbeleid is een motor voor economische 
groei en duurzame werkgelegenheid. De voordelen van concurrentievermogen, groei 
en blijvende sociale en milieuontwikkeling versterken elkaar. Een goed functionerend 
ondernemingsklimaat versterkt en stimuleert het concurrentievermogen, de 
productiviteit en de groei op internationale, regionale en nationale markten.

De Europese Unie heeft  haar groei- en productiviteitspotentieel nog niet maximaal 
benut. Europa kampt namelijk met reële, structurele problemen — afnemende 
productiviteitsgroei, een vergrijzende bevolking en krimpende werkgelegenheid — 
waarvoor dringend oplossingen moeten worden gevonden. Europa kan niet blind zijn 
voor de dynamiek van de internationale markten. Ondernemingen die nationaal met 
scherpe concurrentie te maken krijgen, zijn ook internationaal succesvol. Daarom blijft  
de Commissie vasthouden aan een industrieel beleid dat op een stevige — nationale en 
internationale — concurrentie berust. Met dat beleid willen we in een globaliserende 
economie voor ondernemingen een gunstig klimaat creëren en in stand houden, en op 
internationaal niveau een gelijk speelveld tot stand helpen brengen; dat houdt ook in 
dat we al onze markten open moeten houden.

De voorstellen van de nieuwe Commissie om het Lissabon-proces voor een hervorming 
van het economische en sociale beleid nieuw leven in te blazen, leggen sterk de nadruk 
op het mededingingsbeleid. De hoeksteen van deze strategie is het inzicht dat de markt 
welvaart en banen schept — niet de overheid. En omdat mededinging een onmisbaar 
onderdeel is van goed functionerende markten, omvat deze strategie meerdere 
belangrijke aspecten van het mededingingsbeleid.

Een pleidooi ten gunste van concurrentie en sectorale onderzoeken

Een pleidooi ten gunste van concurrentie kan goede concurrentiepraktijken op 
de markt helpen bevorderen. Concurrentie introduceren in gereguleerde sectoren 
is een belangrijk onderdeel van deze opdracht. Daarbij zijn de relaties tussen 
mededingingsautoriteiten en sectorale toezichthouders van vitaal belang.

Waar regulering nodig is, moeten we ervoor zorgen dat daarmee duidelijke doelstellingen 
worden nagestreefd en geen neveneff ecten gaan spelen die de concurrentie afremmen. 
Zowel het reguleringskader als de handhaving ervan moet grensoverschrijdende 
concurrentie stimuleren.
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Sectorale onderzoeken helpen ons een beter inzicht te krijgen in het functioneren van 
bepaalde markten en laten zien welke barrières voor vrije mededinging nog overblijven; 
dat kunnen zakelijke praktijken zijn, maar ook regulering of overheidssubsidies. Onze 
aandacht gaat in de eerste plaats naar sectoren die een directe impact op het algemene 
concurrentievermogen hebben, zoals fi nanciële diensten en energie.

Doelmatige handhaving van het gemoderniseerde EU-mededingingsrecht

Het mededingingsbeleid kan ook echt het verschil maken wanneer het gaat om 
concurrentievermogen en economische groei. Met de instrumenten die het 
mededingingsbeleid ons biedt, kunnen we de strijd aanbinden tegen kartels, misbruiken 
van machtspositie en andere concurrentieverstorende praktijken, en kunnen we 
verhinderen dat concurrentiebeperkende concentraties tot stand komen.

Het afdwingen van de antitrustregels is nu de gedeelde verantwoordelijkheid van de 
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, die sinds 1 mei 2004 samen in 
het European Competition Network actief zijn. In de nieuwe antitrustregels is ook een 
steeds belangrijkere rol weggelegd voor de nationale rechter, die de Verdragsregels op 
concurrentiebeperkende afspraken en praktijken kan toepassen. Daarnaast beschikken 
we over een volwaardig systeem voor concentratiecontrole, dat op gedegen economische 
beginselen stoelt en waarmee alle vormen van concentraties kunnen worden aangepakt 
die eventueel mededingingsbezwaren opleveren.

De mededingingsautoriteiten zullen de mededingingsregels coherent en krachtdadig 
blijven toepassen. Tegelijk moeten we ook verder nadenken hoe we een grotere 
inbreng kunnen geven aan klanten en concurrenten die van concurrentieverstorende 
praktijken te lijden hebben en die de geleden schade vergoed willen zien. Dergelijke 
complementaire maatregelen kunnen het afschrikkingseff ect van de mededingingsregels 
helpen versterken, met name in de strijd tegen kartels. Er is overvloedig bewijsmateriaal 
voorhanden waaruit blijkt welke enorme schade kartels de belangen van bedrijven en 
consumenten kunnen toebrengen. Daarom ook blijft  de strijd tegen hardcore kartels 
bovenaan de agenda staan. Ik wil hier hulde brengen aan mijn voorganger voor de 
uitmuntende resultaten die hij in de strijd tegen hardcore kartels heeft  geboekt. Laat 
mij u verzekeren dat de Commissie vastberaden is kartels uit te roeien, waar zij zich ook 
voordoen.

Het afgelopen jaar zette de Commissie haar strijd tegen hardcore kartels voort, zoals 
mag blijken uit een aantal verbodsbeschikkingen waarin geldboeten werden opgelegd. 
Daarnaast gaf zij ook meerdere beschikkingen ten aanzien van misbruiken van 
machtspositie. In dit verband zou ik vooral de beschikking in de zaak-Microsoft  willen 
aanhalen, omdat het hier om een sector gaat die van groot belang is voor de uitrol van 
informatietechnologie in Europa. In 2004 hebben we ook het pad geëff end voor een 
versterkt mededingingstoezicht in de energiesector, met zowel een antitrustbeschikking 
in de gassector als een concentratiebeschikking in de elektriciteitssector.
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Het voorliggende verslag toont hoe de Commissie in 2004 reeds de fundamenten 
heeft  gelegd voor vele initiatieven in de komende jaren. De nieuwe antitrustregels 
bieden meer mogelijkheden voor sectorale onderzoeken die de Commissie 
de nodige instrumenten geven om met grondige kennis van de betrokken 
markten op te kunnen treden. Nieuwe groepsvrijstellingsverordeningen voor 
technologieoverdrachtovereenkomsten en O&O-steun aan het MKB bieden 
ondernemingen meer kansen om innoverend te zijn of te worden — en zo de 
uitdagingen van de markt aan te gaan. Dit zijn duidelijke voorbeelden van de weg die 
we met de herziene Lissabon-agenda willen opgaan.

Hervorming van het staatssteunbeleid

Uit EU-oogpunt is het unieke instrument van het staatssteuntoezicht van groot 
belang. Overheidsubsidies kunnen de concurrentie tussen ondernemingen verstoren, 
en uiteindelijk marktkrachten beletten de meest concurrerende ondernemingen te 
belonen — ten koste van het algehele concurrentievermogen. Daarom verbiedt het 
EU-recht in beginsel dergelijke subsidies.

Nieuwe richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun, maar ook een 
aantal belangrijke staatssteunzaken laten zien dat de Commissie constructief wil 
meewerken aan haalbare reddings- en herstructureringsprogramma’s, zodat de vereiste 
herstructurering zo soepel mogelijk kan verlopen. Bij het toezicht op staatssteun moet 
de aandacht in de eerste plaats gaan naar de zaken die de mededinging het sterkst 
verstoren. De vereenvoudiging van het aanmeldingssysteem die met de nieuwe 
uitvoeringsverordening tot stand kwam, is de voorbode van de hervormingen van het 
staatssteunbeleid die de Commissie voor ogen heeft .

Een belangrijk project dat op stapel staat, zijn de regels voor de openbare diensten, die 
een onderdeel zijn van het Europese maatschappijmodel. In 2004 stelde de Commissie 
een reeks ontwerp-maatregelen voor die voor meer rechtszekerheid moeten zorgen bij 
het toepassen van de staatssteunregels op de compensaties voor openbare diensten. 
De uitkomsten van de discussies over deze voorstellen moeten rechtszekerheid 
opleveren wat betreft  de toepassing van de staatssteunregels op diensten van algemeen 
economisch belang, mede rekening houdend met de relevante rechtsspraak.

Het is de taak van de Commissie erop toe te zien dat de EU-staatssteunregels 
worden nageleefd, en daarbij dient zij de doelstelling „minder en beter gerichte 
steun” voor ogen te houden. In de komende jaren wil de Commissie het Europese 
staatssteunbeleid doorlichten om ervoor te zorgen dat staatssteun wordt toegekend 
waar deze daadwerkelijk toegevoegde waarde oplevert. Zo kan de door reëel marktfalen 
gecreëerde kloof worden gedicht en krijgen meer ondernemingen de kans actief te 
gaan concurreren. Dankzij de nieuwe regels moet het voor lidstaten eenvoudiger 
worden de nodige overheidsmiddelen te gebruiken en op die wijze initiatieven te 
steunen die innovatie stimuleren, de toegang tot risicokapitaal verbeteren en O&O 
bevorderen.
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Internationale activiteiten

Ik zei het al bij het begin, het mededingingsbeleid moet zijn ingebed in een ruimer 
streven naar een versterking van het concurrentievermogen in binnen- en buitenland. 
Nauwe samenwerking en uitwisseling van ervaringen tussen mededingingsautoriteiten 
over de hele wereld maken deel uit van die inspanningen. In 2004 werden nieuwe, 
vruchtbare contacten uitgebouwd met mededingingsautoriteiten in het Verre Oosten, 
terwijl de hechte trans-Atlantische contacten nog nauwer werden aangehaald. 
Multilaterale samenwerking binnen het International Competition Network, om maar 
een van de belangrijke fora voor samenwerking te noemen, heeft  waardevolle resultaten 
opgeleverd, zowel in de strijd tegen kartels als op het gebied van concentratiecontrole. 
Een actieve rol van de Commissie bij de verwezenlijking van deze internationale 
ambities is de noodzakelijke tegenhanger van de rol die ik bij het uitdragen van 
het mededingingsbeleid in de Unie wil spelen. Alleen zo kan de handhaving van de 
mededingingsregels in de EU ook een doeltreff end instrument blijven om de welvaart 
van de consumenten te bevorderen.
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INLEIDING

INLEIDING DOOR DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DG CONCURRENTIE

In 2004 stonden de werkzaamheden van directoraat-generaal Concurrentie (DG 
Concurrentie) in het teken van een aantal ingrijpende veranderingen: de uitbreiding 
van de EU tot 25 leden, de modernisering van de mededingingsregels, het aantreden van 
een nieuwe Commissie in november, en de interne reorganisatie van het directoraat-
generaal als gevolg van de modernisering. Deze ontwikkelingen zijn vertaald in de 
algemene doelstellingen van het mededingingsbeleid van de Commissie voor de periode 
vanaf 2005; zij zijn gebaseerd op het besluit van de Commissie over haar jaarlijkse 
beleidsstrategie (APS) 2005 en op de beleidsprioriteiten die de nieuwe Commissie heeft  
vastgesteld. Het Mededingingsverslag 2004 is dan ook een uitgelezen gelegenheid om 
voor een ruimer publiek uiteen te zetten welke richting de werkzaamheden van de 
Commissie op mededingingsgebied op middellange termijn zullen uitgaan.

Wisselwerking tussen het mededingingsbeleid en de andere beleidslijnen 
van de Commissie

In haar besluit over de beleidsstrategie 2005, dat door het Europees Parlement 
en de Raad werd verwelkomd, noemde de Commissie de economische groei 
haar centrale beleidsdoelstelling en zegde zij toe inspanningen te leveren om het 
concurrentievermogen van het Europese model te versterken zonder dat dit ten koste 
gaat van welvaart, werkgelegenheid, cohesie en milieubescherming. De toetreding 
van tien nieuwe lidstaten heeft  een extra geografi sche dimensie toegevoegd aan de 
doelstelling van groeiversterking in de interne markt. Bovenaan de politieke agenda 
van de nieuwe Commissie staat de opdracht het Lissabon-proces nieuw leven in te 
blazen; in 2000 had de Europese Raad de aanzet gegeven voor dit proces dat van de 
EU de meest dynamische en concurrerende kenniseconomie ter wereld moet maken. 
De Commissie zal daarbij de aanbevelingen ter harte nemen die de door Wim Kok 
voorgezeten werkgroep op hoog niveau heeft  gedaan met het oog op het bereiken van 
de Lissabon-doelstellingen.

Ter ondersteuning van het in het APS-besluit 2005 uitgetekende kader inzake 
concurrentievermogen zal de Commissie doorgaan met haar ambitieuze herziening van 
wet- en regelgeving op mededingingsgebied, met bijzondere aandacht voor staatssteun. 
Zij zal ook doorgaan met de modernisering van de antitrustregels en de ingrijpende 
hervorming op het gebied van de concentratiecontrole die in 2004 van start ging. In 
dit verband wil de Commissie een proactieve handhaving van de mededingingsregels 
in de hele EU stimuleren.

Samen met een strikte toepassing van het mededingingsbeleid kan de screening van 
Europese wet- en regelgeving in diverse economische sectoren (zoals geliberaliseerde 
netwerkindustrieën en fi nanciële diensten) om de eff ecten ervan op de mededinging 
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te meten, een bijzonder positieve impact hebben op het concurrentievermogen en de 
groei van de Europese economie, maar ook op het functioneren van de interne markt, 
hetgeen ten goede komt aan de belangen en het vertrouwen van de consumenten.

Van de prioritaire beleidsdomeinen die in het rapport-Kok essentieel werden genoemd 
voor het behalen van de Lissabon-doelstellingen, kan het mededingingsbeleid een 
belangrijke bijdrage leveren op de volgende drie punten.

Stimuleren van de kennismaatschappij.  Stevige concurrentiedruk geeft  ondernemin-
gen een krachtige prikkel om zich te blijven toeleggen op innovatie en onderzoek en 
ontwikkeling (O&O). Door de prikkels voor innovatie te versterken en tegelijk te blij-
ven focussen op de beperkingen die de mededinging ernstig kunnen belemmeren, kan 
het mededingingsbeleid bijdragen om de EU-economieën dynamischer te maken en 
zodoende de Lissabon-doelstellingen te helpen behalen. Met name kan het staatssteun-
beleid bijdragen tot de verdere uitbouw van de kennismaatschappij door de middelen 
die de overheid heeft  om beleidsimpulsen te geven, beter te richten op sectoren als 
O&O, innovatie en opleiding.

De interne markt verder uitbouwen. Twaalf jaar nadat de interne markt op papier 
tot stand werd gebracht, heeft  deze toch nog niet zijn volle potentieel gerealiseerd. Een 
reden daarvoor is dat er geen automatisch verband is tussen het slopen van barrières 
voor grensoverschrijdende handel en een daadwerkelijke mededinging. Zowel het 
regelgevingskader als de handhaving ervan moeten een klimaat creëren dat ook echt 
aanzet en stimuleert tot concurrentie, tot markttoetreding van nieuwe bedrijven en 
tot innovatie. Zowel het afdwingen van de concurrentieregels als het uitdragen van 
een concurrentiecultuur kunnen bijdragen tot een beter functioneren van de interne 
markt, met name in sectoren die van wezenlijk belang zijn voor de Lissabon-agenda, 
omdat zij een onmisbare bijdrage leveren aan de Europese economie. Open en 
concurrerende Europese markten zullen de Europese ondernemingen internationaal 
ook concurrerender maken, wat de Europese consumenten en werkgelegenheid ten 
goede zal komen. Het afdwingen van de mededingingsregels, waarmee de belangrijkste 
obstakels voor marktconcurrentie uit de weg moeten worden geruimd, helpt precies de 
juiste voorwaarden te creëren voor groei.

Een gunstig ondernemingsklimaat helpen scheppen. Het mededingingsbeleid 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het helpen scheppen van een klimaat dat 
gunstig is voor ondernemingen. De staatssteunregels spelen een belangrijke rol bij 
de inspanningen om risicokapitaal voor startende bedrijven en het MKB beschikbaar 
te stellen. Ook het internationale mededingingsbeleid helpt de algemene samenhang 
en voorspelbaarheid tot stand te brengen die ondernemers nodig hebben. Tot slot 
kunnen nieuwe en bestaande wet- en regelgeving in andere belangrijke beleidstakken 
aan de mededingingsbeginselen worden getoetst om te garanderen dat deze wet- en 
regelgeving de mededinging niet onnodig inperken. Zodoende kan het uitdragen van 
een concurrentiecultuur helpen de EU- en de nationale regelgevingskaders zodanig uit 
te bouwen dat een systeem tot stand komt dat gunstig is voor de concurrentie en het 
concurrentievermogen.
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Algemene doelstellingen van het mededingingsbeleid

Handhavingsbeleid: activiteiten toespitsen op de praktijken waaronder de Europese 
economie het ergst te lijden heeft . Dankzij de nieuwe verordeningen op het gebied 
van antitrust en concentraties kan DG Concurrentie beter prioriteiten vastleggen voor 
zijn handhavingsactiviteiten, en zich toeleggen op de praktijken die het schadelijkst 
zijn qua impact op de welvaart van de consumenten.

Op antitrustgebied heeft  Verordening (EG) nr. 1/2003 een nieuw handhavingssysteem 
gecreëerd waarbij zowel de Commissie als de lidstaten bevoegd zijn de EU-
mededingingsregels volledig toe te passen. Daartoe hebben de Commissie en de 
25 lidstaten een European Competition Network (ECN) opgericht, waarbinnen 
DG Concurrentie een centrale rol speelt. Dit biedt aanzienlijke mogelijkheden om 
doeltreff ender en proactief de toepassing van de EU-mededingingsregels af te dwingen. 
Toch zullen ook de markten beter moeten worden gevolgd, om die praktijken op het 
spoor te komen waarvan te vrezen valt dat zij de mededinging én de consumenten 
het meeste schade berokkenen. De nieuwe verordening was ook de eerste stap in het 
versterken van de particuliere handhaving: particulieren kunnen zich nu ook tot de 
nationale rechter wenden die de bevoegdheid kreeg om zelf artikel 81, lid 3, van het 
EG-Verdrag toe te passen. Het handhavingsbeleid zal zich blijven toespitsen op kartels, 
misbruiken van een machtspositie, onverenigbare staatssteun en het handhaven van de 
mededingingsregels in recent geliberaliseerde en in andere gereguleerde economische 
sectoren.

Op het gebied van de concentratiecontrole biedt de nieuwe concentratieverordening 
meer mogelijkheden om zaken van de lidstaten naar de Commissie te verwijzen, of 
omgekeerd. Dit moet de Commissie helpen haar handhavingsbeleid te concentreren 
op zaken die duidelijk een grensoverschrijdende impact hebben. Bovendien maakt 
de nieuwe materiële toets van de „signifi cante belemmering van daadwerkelijke 
mededinging” duidelijk dat alle concurrentieverstorende fusies onder de toepassing 
van de nieuwe concentratieverordening vallen.

Bij staatssteun zal DG Concurrentie zich meer in het bijzonder toeleggen op het 
afdwingen van negatieve beschikkingen en de terugbetaling van onverenigbare 
staatssteun. Voorts blijft  versterkte internationale samenwerking — zowel bilateraal als 
multilateraal — van cruciaal belang als garantie dat het Europese mededingingsbeleid 
doeltreff end is bij het bestrijden van concurrentieverstorende praktijken met een 
internationale dimensie.

Het concurrentievermogen binnen de EU versterken door het reguleringskader vorm 
te helpen geven. Regulering — zowel op EU-niveau als nationaal — kan de mededinging 
nodeloos en onbedoeld afremmen en het potentieel van de interne markt beperken. In 
bepaalde sectoren, zoals de geliberaliseerde netwerkindustrieën, en met name in de 
energiesector, moet een reguleringskader worden gestimuleerd dat de voorwaarden 
creëert voor de toetreding van nieuwe bedrijven en voor het bevorderen van concurrentie. 
Het uitdragen van een concurrentiecultuur en het evalueren van het mededingingsbeleid 
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moeten dus worden aangegrepen om nationaal en EU-beleid zodanig te sturen dat het 
vrijwaren van concurrerende markten de nodige aandacht krijgt.

De mededingingsregels voor het monitoren van staatssteun moeten worden geëvalueerd 
om ervoor te zorgen dat meer rekening wordt gehouden met specifi ek marktfalen 
waaronder het volume O&O-investeringen in de EU en de toegang tot risicokapitaal 
te lijden heeft , maar die ook meebrengen dat verschillen in regionale ontwikkeling 
aanhouden. De regelgeving voor het toezicht op staatssteun aanpassen zal ook een 
rechtstreekse bijdrage leveren aan de inspanningen van de Commissie om innovatie 
te stimuleren.

Initiatieven toespitsen op voor de interne markt en de Lissabon-agenda cruciale 
sectoren. De nadruk moet gelegd worden op het wegwerken van hinderpalen voor de 
concurrentie in de recent geliberaliseerde sectoren en in bepaalde andere gereguleerde 
sectoren, met name telecom, post, energie en vervoer. Deze sectoren leveren een 
onmisbare bijdrage aan talrijke andere economische sectoren en zijn van vitaal belang 
voor het Europese concurrentievermogen. Een toenemend aantal dienstenaanbieders 
ruimere mogelijkheden bieden om te concurreren moet leiden tot meer keuze, 
betere kwaliteit en lagere prijzen voor de consumenten. De ontwikkelingen in de 
telecomsector in de afgelopen tien jaar zijn een treff end voorbeeld van de voordelen 
van liberalisering.

De recent geliberaliseerde sectoren hebben echter ook te lijden onder diverse 
vormen van concurrentieverstoring, gaande van schadelijke zakelijke praktijken 
van ondernemingen over onaangepaste regulering tot zelfs staatssteun. Daarbij mag 
ook niet uit het oog worden verloren dat voor deze sectoren misschien bepaalde 
openbaredienstverplichtingen gelden, wat betreft  het leveren van diensten van 
algemeen economisch belang. Niettemin dient de Commissie er op toe te zien dat voor 
het beheer van dit soort openbare diensten niet méér subsidie wordt verleend dan wat 
nodig is. Bovendien moet ook verduidelijkt worden welke problemen het best via de 
toepassing van het mededingingsrecht worden aangepakt. In dit verband is het van 
belang een geïntegreerd sectoraal regulerings- en handhavingsbeleid uit te bouwen.

In een aantal andere sectoren die belangrijk zijn voor het algemene concurrentievermogen 
van de Europese economie is dan weer sprake van aanzienlijke zelfregulering of een 
mix van zelfregulering en overheidsregulering. Dit is met name het geval bij fi nanciële 
diensten. Een doelmatige en soepele kapitaalmarkt tot stand brengen is een van de 
belangrijke doelstellingen van het actieplan fi nanciële diensten. Onder de vorige 
Commissie zijn een aantal beleidsinitiatieven voor de interne markt genomen, die 
werden bekroond met de nieuwe richtlijn beleggingsdiensten; deze initiatieven waren 
bedoeld om de barrières voor grensoverschrijdende eff ectenhandel te slopen en de 
concurrentie tussen beleggingsondernemingen te bevorderen. Het mededingingsbeleid 
is een belangrijke aanvulling op dit liberaliseringsproces. Daarnaast spelen fi nanciële 
retaildiensten een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de burgers van de Europese 
Unie. Deze diensten moeten tegen concurrerende voorwaarden worden aangeboden, 
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wat de individuele consumenten een ruimer productaanbod en diensten met hogere 
kwaliteit oplevert, tegen de beste prijs.

KADER 1: DE HOOFDECONOOM VAN DG CONCURRENTIE IN 2004

De hoofdeconoom en zijn team vormen een eenheid die rechtstreeks aan 
de directeur-generaal rapporteert. Dit team bestaat uit tien leden, die allen 
gepromoveerde bedrijfseconomen zijn. De taken en de rol van dit team kunnen 
als volgt worden omschreven:

• advisering inzake economische en econometrische methodologische 
vraagstukken bij de toepassing van EU-mededingingsregels;

• algemene advisering in individuele concurrentiezaken vanaf een vroeg 
stadium;

• gedetailleerd advies bij de belangrijkste concurrentiezaken waarin complexe 
economische vraagstukken aan bod komen, wanneer dat een verfi jnde 
kwantitatieve analyse vereist. Dit kan ook meebrengen dat een lid van het 
team tijdelijk wordt gedetacheerd naar het caseteam, en

• bijdrage aan de ontwikkeling van algemene beleidsinstrumenten met 
economische inhoud.

Bijdrage aan zaken en richtsnoeren

In 2004 was het team betrokken bij in totaal 33 zaken (11 fusies, 15 antitrustzaken 
en 7 staatssteunzaken). Voorts leverde het ook een belangrijke bijdrage aan 
richtsnoeren en algemene beleidsvraagstukken.

De zaken worden in samenspraak met de directeur-generaal gekozen op basis 
van de behoeft e aan een verfi jnde (vooral kwantitatieve) economische analyse. 
In dergelijke zaken wordt een lid van het team opgenomen in het caseteam, 
krijgt hij toegang tot alle informatie en neemt deel aan bijeenkomsten met 
externe deskundigen en met de partijen. Binnen het caseteam hebben deze 
leden een specifi eke en onafh ankelijke positie en ze rapporteren direct aan de 
hoofdeconoom over hun activiteiten. Omdat de economische analyse van 
een zaak van groot belang is voor het verdere verloop ervan, worden de leden 
van het team van de hoofdeconoom doorgaans in een vroeg stadium bij de 
werkzaamheden betrokken.

Het team woont ook hoorzittingen bij en neemt deel aan de discussies in het 
kader van interne peer reviews.

De hoofdeconoom woont de wekelijkse vergadering met de commissaris bij. 
Daarnaast brengt hij ook schrift elijk verslag uit over alle zaken waarbij hij werd 
betrokken.
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Bijdrage aan de ontwikkeling van de economische deskundigheid 
binnen DG Concurrentie

De hoofdeconoom levert bijdrage aan de algemene discussies binnen DG 
Concurrentie door opleidingen, seminars en discussies te organiseren. Daarnaast 
onderhoudt en versterkt hij de contacten met de academische wereld. Hij heeft  de 
Economic Advisory Group for Competition Policy (EAGCP) geherstructureerd. 
De EAGCP is een groep vooraanstaande academici die op bedrijfseconomisch 
gebied actief zijn. Een van de belangrijke taken van de EAGCP is een 
onafh ankelijk standpunt in te nemen over algemene beleidsvraagstukken. De 
EAGCP is ingedeeld in drie subgroepen: concentraties, antitrust en staatssteun.

VERSLAG VAN DE RAADADVISEUR-AUDITEURS

De Commissie heeft  de functie van raadadviseur-auditeur in het leven geroepen 
zodat de leiding van de administratieve procedure in antitrust- en fusiezaken 
kon worden toevertrouwd aan een onafh ankelijk persoon, die ervaring heeft  in 
concurrentieaangelegenheden en die over de nodige integriteit beschikt om deze 
procedures objectief, transparant en doelmatig te laten verlopen. Het mandaat van de 
raadadviseur-auditeurs bevat een aantal mechanismen voor het uitoefenen van deze 
functie. Daarbij gaat het onder meer om de verplichting een eindverslag op te stellen 
over iedere aan het college van commissarissen voor te leggen beschikking, waarbij 
wordt aangegeven of het recht te worden gehoord is nageleefd. Zodoende worden 
de beide raadadviseur-auditeurs formeel betrokken bij alle zaken waarin een formele 
procedure is ingeleid en die met een dergelijk eindverslag worden afgesloten. Sinds 
mei 2004 geldt dit ook voor de beschikkingen waaraan toezeggingen zijn gekoppeld 
(artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003); de eerste dergelijke beschikking was de 
beschikking van januari 2005 in de zaak-DFB. Uitzonderlijk kan ook contact worden 
opgenomen met de raadadviseur-auditeurs vóór een formele procedure is ingeleid, 
bijvoorbeeld wanneer er vragen rijzen in verband met het vertrouwelijke karakter 
van informatie in de mededeling van punten van bezwaar of in de bekendgemaakte 
versie van een beschikking. Al met al waren de raadadviseur-auditeurs in 2004 bij zo’n 
veertig zaken betrokken. Hierna volgen enkele belangrijke punten in verband met hun 
werkzaamheden.

Het recht te worden gehoord waarborgen door passende toegang tot 
het dossier te bieden

Rekening houdend met het gewettigde belang van partijen die informatie 
verschaff en, om vertrouwelijke gegevens te beschermen, het algemene belang dat de 
mededingingsregels worden nageleefd en de rechten van verdediging van de adressaten 
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van een mededeling van punten van bezwaar, hebben de raadadviseur-auditeurs een 
aantal besluiten genomen waarbij partijen toegang tot documenten in het dossier van 
een zaak werd verleend of geweigerd.

Bij de in 2004 behandelde zaken werd ook rekening gehouden met de toegangsrechten 
van partijen die een zogenaamde letter of facts ontvingen waarmee zij werden 
geïnformeerd over extra informatie die bij de eindbeschikking in aanmerking moest 
worden genomen. De beschikkingen in de zaak-Microsoft  en de zaak-Clearstream zijn 
voorbeelden van zaken waar, onder dergelijke omstandigheden, de partijen toegang tot 
verdere informatie kregen.

Bescherming van bedrijfsgeheimen van ondernemingen en gewettigd 
belang van vertrouwelijkheid

Wanneer de bevoegde diensten van de Commissie en de betrokken partijen het niet 
eens raken, is het de taak van de raadadviseur-auditeurs een besluit te nemen over 
de bescherming van de bedrijfsgeheimen van ondernemingen en het gewettigd belang 
van vertrouwelijkheid. Dit belang moet worden afgewogen tegen de belangen van 
de partijen bij vrijgave van informatie of, in het geval van de bekendmaking van een 
beschikking, tegen het algemene belang dat juristen en bedrijfsleven van de uitkomst 
van de procedure in kennis worden gesteld.

In de zaak van de Belgische Orde van architecten deed het risico op vergelding de 
raadadviseur-auditeurs besluiten de toegang te weigeren tot een document in het 
dossier waarmee de partijen de informant hadden kunnen identifi ceren.

In 2004 betroff en de meeste besluiten van de raadadviseur-auditeurs over het vrijgeven 
van mogelijk vertrouwelijke gegevens, de rechtmatigheid van de bekendmaking van de 
eindbeschikkingen van de Commissie. Dankzij deze besluiten kon een aantal beginselen 
worden vastgelegd die ook in nieuwe zaken zullen worden toegepast.

Ten eerste moet, volgens de rechtspraak, in alle verzoeken om een vertrouwelijke 
behandeling duidelijk worden onderbouwd waarom het vrijgeven van de vermeend 
vertrouwelijke informatie de onderneming ernstig kan schaden (1). Ten tweede 
is het gevaar van particuliere geschillen als gevolg van het vrijgeven van informatie 
op zich geen geldige verdedigingsgrond. Schadevergoedingen na een inbreuk op 
het mededingingsrecht zouden de rechtmatige en wenselijke gevolgen zijn van deze 
concurrentieverstorende gedraging (2). Ten derde komt het niet aan de raadadviseur-

(1) Volgens het arrest in zaak T-353/94, Postbank NV/Commissie, Jurispr. 1996, blz. II-921, punt 87, zijn 
bedrijfsgeheimen „inlichtingen waarvan niet enkel de openbaarmaking aan het publiek, maar ook 
de enkele overlegging aan een ander rechtssubject dan dat waarvan de inlichting afkomstig is, de 
belangen van laatstbedoeld subject ernstig kan schaden”.

(2) Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1/2003 en artikel 21 van Verordening nr. 17/62 bepalen dat de 
Commissie alleen rekening dient te houden met „het rechtmatig belang van de ondernemingen 
dat hun zakengeheimen niet aan de openbaarheid worden prijsgegeven”.
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auditeurs toe uit te maken of het onmisbaar is delen van eindbeschikkingen bekend te 
maken zodat deze correct worden begrepen. De relevantie van bepaalde gegevens voor 
een diepgaand begrip van de beschikking wordt enkel onderzocht wanneer de passage 
in kwestie vertrouwelijke gegevens bevat.

Voorts werd in 2004 een procedure ingevoerd die moet worden gevolgd vooraleer 
juridisch bindende besluiten worden genomen over het vrijgeven van vertrouwelijke 
gegevens, om zodoende zo veel mogelijk juridische geschillen te voorkomen. Allereerst 
kunnen de raadadviseur-auditeurs een voorlopig standpunt voorstellen. Alleen wanneer 
dit voorstel binnen een bepaalde termijn wordt betwist, nemen de raadadviseur-auditeurs 
een bindend besluit waartegen bij het Gerecht van eerste aanleg beroep kan worden 
ingesteld. In vele zaken heeft  deze nieuwe praktijk zogenaamde Akzo-procedures helpen 
voorkomen. In dat soort zaken nemen de raadadviseur-auditeurs namens de Commissie 
een formeel en bindend besluit om mogelijk vertrouwelijke gegevens vrij te geven en kan 
tegen dit besluit bij het Gerecht van eerste aanleg beroep worden ingesteld.

Organisatie en leiden van hoorzittingen

Hoorzittingen bieden de partijen de gelegenheid hun schrift elijke antwoord op 
de mededingingsbezwaren van de Commissie aan te vullen door de hoofdpunten 
mondeling te presenteren voor een breed publiek. Zo krijgen zij de kans vragen te 
beantwoorden en rechtstreeks in discussie te gaan met de bevoegde diensten van de 
Commissie en met vertegenwoordigers van de lidstaten. Deze hoorzittingen kunnen 
ook een unieke gelegenheid zijn voor klagers of andere derden die bij de procedure 
betrokken zijn, om te luisteren naar en direct commentaar te geven bij de behandelde 
punten. Dit was inderdaad het geval in de zaak-Microsoft . Na vijf jaar onderzoek en een 
schrift elijke procedure met drie mededelingen van punten van bezwaar, na schrift elijke 
antwoorden en schrift elijke opmerkingen van een groot aantal belanghebbenden, zaten 
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen voor het eerst samen, presenteerden 
ze gedurende drie dagen hun eigen standpunten en maakten opmerkingen bij de 
standpunten van andere partijen — in een ieders belang.

Ervaring heeft  de raadadviseur-auditeurs geleerd dat de presentaties op de hoorzittingen, 
samen met de daar gestelde vragen, steeds resulteren in een beter begrip van de 
behandelde vraagstukken. Daarom is het organiseren en leiden van hoorzittingen in 
antitrust- en concentratieprocedures een belangrijke opdracht van de raadadviseur-
auditeurs, gezien het belang ervan binnen de hele procedure. De organisatie verloopt 
in nauw overleg met de betrokken partijen. De mededingingsautoriteiten en alle 
betrokken diensten van de Commissie worden uitgenodigd. De raadadviseur-auditeurs 
hebben ook de verplichting ingevoerd dat de directeur die verantwoordelijk was voor 
het onderzoek van de zaak, aan de hoorzitting deelneemt. Deze eis werd bevestigd door 
de commissaris.

Op de hoorzitting kunnen de raadadviseur-auditeurs nieuwe documenten toelaten op 
verzoek van de betrokken diensten van de Commissie, de partijen of derden. De nieuwe 
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wetgeving die in 2004 voor concentratie- en antitrustzaken werd ingevoerd, voorziet 
uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat alle betrokken partijen, onder toezicht van de 
raadadviseur-auditeurs, vragen kunnen stellen. Deze nieuwe praktijk, die voorlopig 
nog op proef functioneert, heeft  gezorgd voor extra interactie.

In sommige zaken, zoals de zaak-Cholinechloride, stemden de raadadviseur-auditeurs 
ermee in dat tijdens de hoorzitting nieuw bewijsmateriaal in de procedure werd 
toegelaten. Zoals de in 2004 bekendgemaakte eindverslagen laten zien, is in een aantal 
zaken, zoals de fusie Sony/BMG, de aanpak van de zaak na de hoorzitting veranderd.

Bovendien krijgen de raadadviseur-auditeurs tijdens de hoorzittingen beter inzicht 
in de kritieke aspecten van een zaak en kunnen zij ook actiever deelnemen aan de 
opeenvolgende fases van de procedure, eventueel door, in overeenstemming met hun 
mandaat, opmerkingen te maken over het verdere verloop van de procedure.

Advisering van het met het mededingingsbeleid belaste lid van de Commissie

De primaire taak van de raadadviseur-auditeurs is erover te waken dat de rechten 
van verdediging van de partijen worden gevrijwaard en dat alle betrokken partijen 
een eerlijke procedure krijgen. Toch kunnen de raadadviseur-auditeurs, in het kader 
van hun tussentijds verslag, of meer algemeen wanneer zij bij de commissaris verslag 
uitbrengen (met bijzondere aandacht voor de inhoud van de hoorzitting), deze 
mogelijkheid aangrijpen om de commissaris op een materieelrechtelijke kwestie te 
attenderen wanneer zij denken dat dit de kwaliteit van de eindbeschikking ten goede 
komt. In 2004 hebben de raadadviseur-auditeurs gewerkt aan grotere duidelijkheid 
in de teksten van de eindbeschikkingen. Zij formuleerden opmerkingen in een aantal 
zaken, met name kartelzaken, die de besluitvorming en uiteindelijk ook de kwaliteit 
van de eindbeschikking hielpen verbeteren.

De raadadviseur-auditeurs bespraken ook een aantal beleidsvraagstukken met de 
directeur-generaal van DG Concurrentie. Die besprekingen betroff en onder meer de 
omwerking van de mededeling van de Commissie over de toegang tot het dossier, de 
aanpassing van de regels inzake verklaringen in het kader van de clementieregeling van 
de Commissie aan de discovery-regels van buitenlandse jurisdicties waarbij toch het 
recht op toegang tot het dossier wordt gerespecteerd, en de rol van de raadadviseur-
auditeurs als potentiële bemiddelaars in geschillen tussen DG Concurrentie en 
ondernemingen over de vraag of documenten onder het legal professional privilege 
vallen.
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I — ANTITRUST — ARTIKELEN 81, 82 EN 86 VAN HET EG-VERDRAG

A — WETGEVENDE EN INTERPRETATIEVE REGELS

1. Modernisering van het antitrustbeleid: Uitvoeringsverordening 
(EG) nr. 773/2004, richtsnoeren en mededelingen

1. Op 1 mei werd het nieuwe handhavingssysteem voor de artikelen 81 en 82 van 
het EG-Verdrag van kracht en werd Verordening nr. 17/62 ingetrokken. Ter aanvulling 
op Verordening (EG) nr. 1/2003 (3) heeft  de Commissie — na brede raadpleging — het 
„moderniseringspakket” goedgekeurd. Dit bestaat uit een nieuwe verordening van de 
Commissie met de details over haar antitrustprocedures en zes nieuwe mededelingen 
van de Commissie die de nodige houvast willen bieden over een reeks aspecten die 
van bijzonder belang zijn in het nieuwe handhavingssysteem. Dit pakket omvat de 
volgende elementen.

Uitvoeringsverordening (4)

2. De uitvoeringsverordening bevat gedetailleerde regels over diverse aspecten 
van de antitrustprocedures voor de Commissie, zoals de inleiding van de procedure, 
mondelinge verklaringen, klachten, het horen van partijen, toegang tot het dossier of 
de behandeling van vertrouwelijke informatie.

Mededeling over het European Competition Network (ECN) (5)

3. Deze mededeling richt de belangrijkste pijler op voor de samenwerking 
tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten binnen het European 
Competition Network (ECN). Zij legt de beginselen vast voor de verdeling van de 
werkzaamheden onder de leden van het netwerk. Op dat punt komt deze mededeling  
na de gezamenlijke verklaring die de Raad en de Commissie (6) hebben uitgegeven op de 
dag dat Verordening (EG) nr. 1/2003 werd goedgekeurd. Er zijn specifi eke regelingen 
uitgewerkt voor de verhouding tussen de gegevensuitwisseling tussen de diverse 
autoriteiten overeenkomstig artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 12 van Verordening 
(EG) nr. 1/2003 en het functioneren van clementieregelingen. Nationale autoriteiten 

(3) Verordening (EG) nr. 1/2003 van 16 december 2002 betreff ende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003), gewijzigd bij 
Verordening (EG) nr. 411/2004 (PB L 68 van 6.3.2004).

(4) Verordening (EG) nr. 773/2004 van 7 april 2004 betreff ende procedures van de Commissie op 
grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 123 van 27.4.2004).

(5) Mededeling van de Commissie betreff ende de samenwerking binnen het netwerk van 
mededingingsautoriteiten (PB C 101 van 27.4.2004).

(6) Te vinden via het register van de Raad op: http://register.consilium.eu.int (document-nr. 15435/02 
ADD 1).

http://register.consilium.eu.int
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van de lidstaten (7) hebben een verklaring ondertekend waarin ze verklaren dat ze de in 
de mededeling van de Commissie uiteengezette beginselen zullen naleven.

Mededeling over de samenwerking met de nationale rechters (8)

4. Deze mededeling is vooral bedoeld als een praktisch instrument voor de 
nationale rechter die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2003 de artikelen 81 en 
82 toepast. Zij brengt de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie bijeen en maakt 
zo helder binnen welk procedureel kader de nationale rechter opereert. Bijzondere 
aandacht gaat naar de situatie waarin de nationale rechter een zaak parallel met of 
na de Commissie behandelt. Voorts geeft  Verordening (EG) nr. 1/2003 nationale 
rechters een uitdrukkelijke rechtsgrondslag om de Commissie om een advies te 
vragen of om de informatie waarover deze beschikt. Ook krijgt de Commissie, onder 
bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om schrift elijk en mondeling opmerkingen 
bij de nationale rechter in te dienen. Deze mededeling beschrijft  hoe deze 
samenwerkingsmechanismen functioneren.

Mededeling over de behandeling van klachten (9)

5. Allereerst geeft  deze mededeling algemene informatie over de uiteenlopende 
rol van mededingingsautoriteiten en rechters en wil zij potentiële klagers helpen een 
doordachte keuze te maken wanneer ze zich voor een klacht tot de Commissie, tot een 
van de mededingingsautoriteiten in de lidstaten of tot een nationale rechter wenden. 
Het grootste deel van de mededeling handelt over de beoordeling door de Commissie 
van klachten op antitrustgebied en de procedures die daarvoor gelden. De mededeling 
vermeldt ook een indicatieve termijn van vier maanden; de Commissie tracht binnen deze 
termijn de klagers mee te delen of zij de klacht al dan niet ten gronde zal onderzoeken.

Mededeling over adviesbrieven (10)

6. Met Verordening (EG) nr. 1/2003 moet de Commissie zich in haar 
handhavingsbeleid toeleggen op de opsporing van de ergste inbreuken. De afschaffi  ng van 
het aanmeldingssysteem is in dit verband een cruciaal element. Toch lijkt het ook redelijk 

(7) Een lijst van nationale autoriteiten die de verklaring over de mededeling van de Commissie 
betreff ende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten hebben 
ondertekend, is op de website van de Commissie te vinden onder: http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/legislation/list_of_authorities_joint_statement.pdf.

(8) Mededeling van de Commissie betreff ende de samenwerking tussen de Commissie en de 
rechterlijke instanties van de EU-lidstaten bij de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het 
Verdrag (PB C 101 van 27.4.2004).

(9) Mededeling van de Commissie betreff ende de behandeling van klachten door de Commissie op 
grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB C 101 van 27.4.2004).

(10) Mededeling van de Commissie over informeel advies betreff ende nieuwe vragen met betrekking 
tot de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag die in individuele gevallen rijzen (adviesbrieven) 
(PB C 101 van 27.4.2004).

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/list_of_authorities_joint_statement.pdf
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dat de Commissie in een beperkt aantal gevallen, waar daadwerkelijk nieuwe vragen 
rijzen in verband met de artikelen 81 of 82, ondernemingen schrift elijk advies kan geven 
(met adviesbrieven), rekening houdend met de andere prioriteiten op het gebied van haar 
handhavingsbeleid. In deze mededeling wordt nader op dit instrument ingegaan.

Mededeling over het begrip „beïnvloeding van de handel” (11)

7. Het begrip „beïnvloeding van de handel” is een jurisdictioneel criterium, 
dat het toepassingsbereik van de artikelen 81 en 82 bepaalt. Het bepaalt ook het 
toepassingsbereik van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1/2003. Tegen deze 
achtergrond hebben de lidstaten aangedrongen op een interpretatieve mededeling 
over dit concept. Deze mededeling geeft  een beschrijving van de huidige rechtspraak 
en wil geenszins de jurisdictionele reikwijdte van de artikelen 81 en 82 beperken. Zij 
geeft  ook een kwantitatieve drempel die de Commissie in haar eigen procedures zal 
beschouwen als een weerlegbaar vermoeden: de totale jaaromzet in de EU van de 
betrokken ondernemingen mag voor de producten die onder een overeenkomst vallen, 
niet meer dan 40 miljoen EUR bedragen en het (totale) marktaandeel van de partijen 
op een relevante markt in de EU waarop de overeenkomst een impact heeft , mag niet 
meer dan 5 % bedragen.

Richtsnoeren over de toepassing van artikel 81, lid 3 (12)

8. De bevoegdheid voor de nationale rechters en de nationale 
mededingingsautoriteiten om artikel 81, lid 3, toe te passen, is een van de grote pijlers 
die de hervorming van het antitrustbeleid schragen. Deze mededeling ontwikkelt 
een kader voor de toepassing van artikel 81, lid 3, en geeft  aanwijzingen over hoe elk 
van de vier cumulatieve voorwaarden uit deze bepaling van het EG-Verdrag moeten 
worden toegepast. Zij bevat een lijst van de verschillende soorten effi  ciëntiewinsten 
die objectieve economische voordelen kunnen zijn in de zin van de eerste voorwaarde. 
Ook legt zij het begrip „gebruikers” uit en het vereiste dat de gebruikers een billijk 
aandeel in de door de overeenkomst gegenereerde effi  ciëntiewinsten moeten krijgen. 
De concurrentieverstorende aspecten van overeenkomsten worden aan artikel 81, lid 1, 
getoetst, terwijl de toetsing van de concurrentiebevorderende en hun afweging tegenover 
de concurrentieverstorende elementen in het kader van artikel 81, lid 3, plaatsvindt.

2. Technologieoverdracht — Groepsvrijstelling en richtsnoeren

9. In het kader van de ingrijpende hervorming van de handhaving van de EU-
antitrustregels heeft  de Commissie op 7 april nieuwe regels voor technologieoverdracht 

(11) Richtsnoeren betreff ende het begrip „beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van 
het Verdrag (PB C 101 van 27. 4.2004).

(12) Richtsnoeren betreff ende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag (PB C 101 van 
27.4.2004).
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goedgekeurd: een nieuwe groepsvrijstellingsverordening (13) en richtsnoeren (14) voor 
het verlenen van licenties op octrooien, knowhow en soft wareauteursrecht. Sinds 1 mei 
2004 geldt de „vrijplaats” voor een ruimer aantal licentieovereenkomsten, zodat talrijke 
overeenkomsten niet meer afzonderlijk hoeven te worden onderzocht. De nieuwe 
regels maken licentiëring eenvoudiger en beperken de administratieve belasting voor 
ondernemingen, maar garanderen toch een daadwerkelijke controle op licentiëring 
tussen ondernemingen met aanzienlijke marktmacht. De nieuwe regels zouden ook 
moeten bijdragen tot de verspreiding van technologie in de EU — en zodoende ook tot 
het behalen van de Lissabon-doelstellingen.

10. Deze nieuwe regels zijn er gekomen na brede raadpleging (15) waarbij 
belanghebbenden grote belangstelling toonden en gedetailleerde en kwalitatief 
hoogstaande reacties indienden. Met deze regels wordt Verordening (EG) 
nr. 240/96 (16) vervangen, die werd gekritiseerd om haar te enge toepassingsbereik 
en haar formalistische karakter. De nieuwe regels liggen volledig in de lijn van de 
nieuwe generatie groepsvrijstellingsverordeningen van de Commissie. De belangrijkste 
algemene kenmerken zijn:

— de groepsvrijstellingsverordening geeft  alleen een „zwarte lijst” (17): alles wat niet 
uitdrukkelijk van de groepsvrijstelling is uitgesloten, is thans vrijgesteld. Daardoor 
krijgen ondernemingen grotere vrijheid om licentieovereenkomsten uit te werken 
die aan hun zakelijke behoeft en zijn aangepast;

— de nieuwe regels gelden voor alle soorten technologieoverdrachtovereenkomsten 
voor de productie van goederen of diensten: niet alleen licenties voor octrooien en 
knowhow, maar ook modellen en soft wareauteursrecht. Voor de gevallen waarin de 
Commissie niet bevoegd is een groepsvrijstellingsverordening goed te keuren (18) 
(zoals bij octrooipools en auteursrechten in het algemeen), worden in de richtsnoeren 
duidelijke aanwijzingen gegeven over het toekomstige handhavingsbeleid;

(13) Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreff ende de toepassing 
van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht 
(PB L 123 van 27.4.2004).

(14) Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op overeenkomsten inzake 
technologieoverdracht (PB C 101 van 27.4.2004). De tekst van de verordening en de richtsnoeren 
is ook te vinden op: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_
en.html#technology.

(15) De Commissie ontving meer dan zeventig reacties van branche- en sectororganisaties, 
verenigingen van juristen en voor industriële-eigendomsrechten, advocatenkantoren, nationale 
autoriteiten, individuele ondernemingen, universiteiten en consultants.

(16) Verordening (EG) nr. 240/96 van de Commissie van 31 januari 1996 inzake de toepassing van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreff ende technologieoverdracht 
(PB L 31 van 9.2.1996). Voor een evaluatie van deze verordening, zie het evaluatierapport van de 
Commissie, COM(2001) 786 defi nitief van 20.12.2001.

(17) De vorige verordening uit 1996 bevatte „witte” en „grijze” lijsten.
(18) Verordening nr. 19/65/EEG van de Raad van 2 maart 1965 (de machtigingsverordening) staat 

 alleen de goedkeuring toe van groepsvrijstellingsverordeningen voor technologieoverdracht-
overeenkomsten tussen twee partijen en waar het industriële-eigendomsrechten betreft.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology
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— de nieuwe regels onderscheiden licentiëring tussen concurrenten (waar het gevaar 
voor de concurrentie groter is) duidelijk van licentiëring tussen niet-concurrenten. 
Met name zijn er nu andere lijsten met hardcore beperkingen;

— de groepsvrijstellingsverordening biedt alleen een vrijplaats beneden bepaalde 
marktaandeeldrempels: in totaal 20 % voor licentieovereenkomsten tussen 
concurrenten en 30 % elk voor overeenkomsten tussen niet-concurrenten. De 
marktaandelen moeten worden berekend voor zowel de betrokken relevante 
productmarkt(en) als de technologiemarkt (19);

— een licentieovereenkomst kan geen groepsvrijstelling krijgen indien zij een 
zogenaamde hardcore beperking van de mededinging bevat;

— sommige beperkingen in een overeenkomst komen niet voor een groepsvrijstelling 
in aanmerking, maar de rest van die overeenkomst kan wel nog steeds een 
groepsvrijstelling genieten (20).

11. De lijst met hardcore beperkingen in artikel 4 van de groepsvrijstellingsver-
ordening geeft  aan, bij welke beperkingen de volledige overeenkomst niet voor de 
groepsvrijstelling in aanmerking komt en ook een individuele vrijstelling op grond van 
artikel 81, lid 3, weinig waarschijnlijk is (21).

12. Voor licentieovereenkomsten tussen concurrenten gelden als hardcore 
beperking: a) prijsafspraken; b) productiebeperkingen; c) toewijzing van markten 
of afnemers; d) beperkingen voor de licentienemer op de exploitatie van zijn eigen 
technologie, en e) beperking op O&O-werkzaamheden van de partijen (tenzij dat 
onmisbaar is om te voorkomen dat de in licentie gegeven knowhow aan derden 
wordt bekendgemaakt). Voor overeenkomsten tussen niet-concurrenten gelden 
als hardcore beperking: a) verticale prijsafspraken; b) beperkingen op de passieve 
verkopen van de licentienemer, en c) beperkingen op de actieve en passieve verkopen 
van de licentienemers binnen een selectief distributiesysteem. Artikel 4 van de 
groepsvrijstellingsverordening bevat voor zowel concurrenten als niet-concurrenten 
specifi eke uitzonderingen op deze lijst met hardcore beperkingen.

(19) Het marktaandeel op de technologiemarkt is ook gebaseerd op de productmarkt aangezien die 
is afgebakend aan de hand van het marktaandeel van producten die met de in licentie gegeven 
technologie zijn geproduceerd. Voor de berekening van het marktaandeel worden doorgaans 
de gegevens over de waarde van de verkopen in het voorafgaande kalenderjaar gebruikt. De 
desbetreff ende drempel mag gedurende maximaal twee jaar worden overschreden.

(20) Dit geldt met name voor verplichtingen van de licentienemer om de licentiegever een exclusieve 
licentie te verlenen, om scheidbare verbeteringen aan of eigen nieuwe toepassingen van de in 
licentie gegeven technologie over te dragen, of voor clausules om de geldigheid van licenties 
niet aan te vechten.

(21) De groepsvrijstellingsverordening bestrijkt thans een aantal algemeen gebruikte beperkingen 
zoals beperkingen van het gebruiksgebied, beperkingen op de actieve en passieve verkopen 
tussen licentiegever en -nemer om hun exclusieve gebieden te beschermen, en beperkingen tot 
eigen gebruik.
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13. De richtsnoeren maken het duidelijk dat er geen vermoeden van onwettigheid 
bestaat buiten de vrijplaats van de groepsvrijstelling, mits de overeenkomst geen 
hardcore beperkingen bevat. Met name is er geen vermoeden dat artikel 81, lid 1, van 
toepassing is, alleen omdat de marktaandeeldrempels zijn overschreden. Daarvoor is 
een individuele toetsing aan de beginselen uit de richtsnoeren vereist.

14. In de richtsnoeren heeft  de Commissie een tweede vrijplaats gecreëerd om, 
afgezien van de toepassing van de groepsvrijstellingsverordening, de voorspelbaarheid 
te bevorderen en uitvoerig onderzoek te beperken tot zaken waarvan te verwachten 
valt dat ze reële mededingingsbezwaren opleveren. De Commissie is van mening dat, 
de hardcore beperkingen buiten beschouwing gelaten, het risico van inbreuken op 
artikel 81 niet erg groot is wanneer er, naast de technologieën die onder het gezag staan 
van de partijen bij de overeenkomst, vier of meer onafh ankelijke technologieën zijn 
die substitueerbaar zijn met de in licentie gegeven technologie — tegen vergelijkbare 
kosten voor de gebruiker.

15. De richtsnoeren bieden niet alleen een algemeen beoordelingskader voor 
licentieovereenkomsten, maar bevatten ook specifi eke onderdelen over de toepassing 
van artikel 81 op diverse soorten van licentiebeperkingen, zoals royaltyverplichtingen, 
exclusieve licenties en verkoopbeperkingen, productiebeperkingen, beperkingen van 
het gebruiksgebied, beperkingen tot eigen gebruik, koppelverkoop en bundeling, en 
niet-concurrentiebedingen. Ze bevatten ook een onderdeel over technologiepools (22).

3. Groepsvrijstellingsverordening in de vervoersector

3.1. Zeevervoer

Herziening van Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad

16. De Commissie heeft  aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de herziening van 
Verordening (EEG) nr. 4056/86 die in maart 2003 van start is gegaan. Verordening 
(EEG) nr. 4056/86 past de EU-mededingingsregels toe op het zeevervoer. Een van de 
belangrijke vraagstukken bij deze herziening is de vraag of de voorwaarden voor een 
vrijstelling op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag voor prijsafspraken en 
capaciteitsregulering door lijnvaartconferenties nog steeds te verdedigen valt.

17. Op 28 mei 2004 besprak de Commissie, op basis van een brede raadpleging 
(er werden 36 reacties ontvangen op een raadplegingsdocument en er vond een 
openbare hoorzitting plaats), tijdens een informele bijeenkomst met mededingings- 
en vervoersautoriteiten van de lidstaten de resultaten van deze herzieningsexercitie 

(22) Regelingen dus waarbij twee of meer partijen een pakket technologie bijeenbrengen die niet 
alleen aan de deelnemers van de pool, maar ook aan derden in licentie wordt gegeven.
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tot dusver. Dit resulteerde in een witboek (23) dat op 13 oktober werd goedgekeurd. 
Daarin kwam de Commissie tot de conclusie dat er geen doorslaggevend economisch 
bewijsmateriaal is dat de aannames die in 1986 een groepsvrijstelling rechtvaardigden, 
in de huidige marktomstandigheden en op basis van elk van de vier voorwaarden 
van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag nog steeds te verdedigen zijn. Op grond 
van die conclusies stelde de Commissie voor om de bestaande groepsvrijstelling voor 
lijnvaartconferenties in te trekken. In haar witboek liet de Commissie echter de deur 
open voor mogelijke alternatieven voor het bestaande systeem van lijnvaartconferenties 
op routes naar en van de EU. Aanbieders van lijnvaartdiensten, vertegenwoordigd door 
de European Liners Aff airs Association (ELAA), hebben al concrete ideeën voorgesteld 
voor een dergelijk kader. Vooraleer daarover evenwel een standpunt in te nemen, heeft  
de Commissie belanghebbenden verzocht hun opmerkingen te maken en alternatieve 
opties voor te stellen.

Modernisering van Verordening (EG) nr. 823/2000 van de Commissie (consortia)

18. Verordening (EG) nr. 823/2000 van de Commissie houdende toepassing van 
artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten 
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen 
(consortia) verleent een groepsvrijstelling voor consortiumovereenkomsten in het 
zeevervoer. Doel van een consortiumovereenkomst tussen twee of meer vervoerders 
die internationale lijnvaartdiensten verzorgen, is een samenwerking tot stand te 
brengen voor gemeenschappelijke exploitatie van een zeevervoersdienst om zodoende 
de productiviteit en de kwaliteit van de lijnvaartdienst te verbeteren, een ruimer 
gebruik van containers te stimuleren en aan te zetten tot een doelmatiger gebruik van 
de scheepscapaciteit.

19. Omdat deze verordening per 25 april 2005 afl oopt, is de Commissie in 
juni met een openbare raadpleging (24) begonnen over de diverse beleidsopties voor 
nieuwe wetgeving in deze sector. Met name wachtte zij de standpunten in van de 
sector, de lidstaten en andere belanghebbenden. Deze raadpleging vond plaats tegen 
de achtergrond van de lopende herziening van de groepsvrijstelling die Verordening 
(EEG) nr. 4056/86 aan overeenkomsten tussen lijnvaartconferenties toekent. 
Op 23 december heeft  de Commissie een voorontwerp voor een verordening tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 823/2000 bekendgemaakt, met een oproep aan 
belanghebbenden hun opmerkingen kenbaar te maken (25).

(23) White Paper on the review of Regulation (EEC) No 4056/86 applying the EC competition rules 
to maritime transport, COM(2004) 675 def. (ook beschikbaar in het Frans en het Duits). Zie ook 
persbericht IP/04/1213.

(24) Voor het raadplegingsdocument en de reacties die de Commissie ontving, zie http://europa.
eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823 .

(25) PB C 319 van 23.12.2004.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823
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3.2. Luchtvervoer

Uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden van de mededingingsregels inzake 
het internationale luchtvervoer — Wijzigingen van Verordeningen (EEG) nrs. 3975 
en 3976/87.

20. Op 26 februari heeft  de Raad Verordening (EG) nr. 411/2004 (26) 
goedgekeurd waarmee twee bestaande verordeningen voor het luchtvervoer (27) 
en Verordening (EG) nr. 1/2003 werden gewijzigd. In wezen betekent dit dat 
Verordening (EG) nr. 1/2003 ook voor het luchtvervoer tussen de EU en derde landen 
zal gelden. Voorts wordt het toepassingsbereik verruimd van de Raadsverordening 
waarbij de Commissie groepsvrijstellingsverordeningen mag goedkeuren voor 
welbepaalde luchtvervoersdiensten (waaronder het langeafstandsvervoer). Vóór 
deze verordening werd goedgekeurd, ontbrak het de Commissie aan daadwerkelijke 
handhavingsbevoegdheden in deze sector van het luchtvervoer tussen EU-landen en 
derde landen, al bestond er geen twijfel over dat de mededingingsregels ook op deze 
routes van toepassing waren (28). Nu Verordening (EG) nr. 1/2003 van toepassing is 
op alle luchtvervoer, ongeacht het soort routes, valt het luchtvervoer eindelijk onder 
het algemene kader voor de handhaving van de antitrustregels. Verordening (EG) 
nr. 411/2004 trad per 1 mei 2004 in werking, samen met het moderniseringspakket.

Herziening van Verordening (EEG) nr. 1617/93 van de Commissie

21. Het centrale onderdeel van Verordening (EEG) nr. 1617/93 van de Commissie, 
die per 30 juni 2005 afl oopt, is de vrijstelling die thans voor IATA Tariff  Conferences 
geldt ten aanzien van routes binnen de EU. De Commissie heeft  dit jaar de herziening 
aangevat van Verordening (EEG) nr. 1617/93 en heeft  op 30 juni een overlegdocument 
bekendgemaakt, waarin zij regeringen, de sector en consumenten heeft  verzocht hun 
opmerkingen en feitelijke gegevens mee te delen over essentiële punten in verband met 
de toetsing van deze tariefconferenties aan artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag.

22. De Commissie ontving in totaal 52 reacties die zij nader heeft  onderzocht. 
Uit dat onderzoek is gebleken dat bepaalde vraagstukken verder diepgaand onderzoek 
vergen. Met het oog daarop werd een discussiestuk opgesteld dat een transparante 

(26) PB L 68 van 6.3.2004. Zie ook persbericht IP/04/272.
(27) Verordening (EEG) nr. 3975/87 van de Raad van 14 december 1987 tot vaststelling van de wijze van 

toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchtvervoer (PB L 374 
van 31.12.1987) en Verordening (EEG) nr. 3976/87 van de Raad van 14 december 1987 betreff ende 
de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer (PB L 374 van 
31.12.1987).

(28) Zie het arrest in gevoegde zaken 209 tot  en met 213/84, Nouvelles Frontières e.a., Jurispr. 1986, 
blz. 1425. Voordien moest de Commissie bij haar onderzoek naar internationale luchtvaartallianties 
de procedure opsplitsen in routes binnen de EU en routes met derde landen, hetgeen een 
onbevredigend „lappendekenscenario” opleverde.
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besluitvorming moet garanderen en overheden en de sector de kans geeft  een laatste 
reeks opmerkingen mee te delen.

4. Herziening van de procedureregels: een nieuwe mededeling over de 
toegang tot het dossier

23. Toegang tot het dossier is een belangrijke procedurele stap én garantie voor 
de rechten van verdediging in alle antitrust- en fusiezaken waarin geschillen rijzen. 
Nadat de Commissie een mededeling van punten van bezwaar heeft  gezonden, 
kunnen de adressaten ervan toegang tot het dossier krijgen en kennis nemen van het 
bewijsmateriaal in het dossier van de Commissie, zodat ze daadwerkelijk hun standpunt 
kenbaar kunnen maken over de voorlopige conclusies waartoe de Commissie in haar 
mededeling van punten van bezwaar is gekomen (29). Met het oog op meer transparantie 
en helderheid in de procedure van de Commissie voor het behandelen van verzoeken 
om toegang tot het dossier (30), is de Commissie met een herziening begonnen van 
de bestaande mededeling over toegang tot het dossier die uit 1997 dateert (31). Bij die 
exercitie houdt zij ook rekening met de ontwikkelingen zowel in de praktijk van de 
Commissie zelf (32) als in recente rechtspraak (33). Deze herziening wil ook garanderen 
dat de regels voor de toegang tot het dossier stroken met de gemoderniseerde 
antitrust- en concentratieregels en met het bestaande mandaat van de raadadviseurs-
auditeurs (34).

24. Na besprekingen met de lidstaten heeft  de Commissie op 21 oktober een 
ontwerp-mededeling betreff ende de regels voor toegang tot het dossier van de 

(29) Verordening (EG) nr. 1/2003 (antitrust), Verordening (EG) nr. 139/2004 (concentraties) en de 
respectieve uitvoeringsverordeningen (Verordening (EG) nr. 773/2004 en (EG) nr. 802/2004) 
bepalen dat in toegang tot het dossier moet worden voorzien in alle zaken waarin een beslissing 
op grond van de artikelen 7, 8, 23 en artikel 24, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003 en 
artikel 6, lid 3, artikel 7, lid 3, artikel 8, leden 2 tot en met 6, en de artikelen 14 en 15 van de 
concentratieverordening wordt overwogen. 

(30) Het recht op toegang tot het dossier in antitrust- en concentratieprocedures moet worden 
onderscheiden van het algemene recht op toegang tot documenten op grond van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001. Daarvoor gelden andere criteria en ook de daarmee beoogde doelstelling is anders.

(31) Mededeling van de Commissie inzake de interne procedureregels voor de behandeling van 
verzoeken om toegang tot een dossier bij de toepassing van de artikelen 85 en 86 (thans artikelen 
81 en 82) van het EG-Verdrag, van de artikelen 65 en 66 van het EGKS-Verdrag en van Verordening 
(EEG) nr. 4064/89 van de Raad (PB C 23 van 23.1.1997).

(32) De praktijk van de Commissie is geëvolueerd door nieuwe situaties die zich niet eerder hadden 
voorgedaan (zoals een zeer groot aantal partijen dat bij een procedure betrokken is). De bedoeling 
is echter ook om het verlenen van toegang tot het dossier via nieuwe technologische middelen 
doelmatiger te laten verlopen.

(33) Met name in de zaak van het cementkartel, gevoegde zaken T-25/95 enz., Cimenteries CBR e.a./
Commissie, Jurispr. 2000, blz. II-491.

(34) Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreff ende het mandaat van de 
raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 162 van 19.6.2001).
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Commissie in antitrust- en concentratiezaken gepubliceerd (35). Deze was ook de aanzet 
voor een openbare raadpleging over deze ontwerp-mededeling. In dat verband werden 
zo’n twintig reacties ontvangen, meestal van beoefenaren van juridische beroepen, 
maar ook van consumentenverenigingen en vakorganisaties.

25. De belangrijkste punten van dit ontwerp zijn:

— een onderscheid tussen het recht op toegang tot het dossier (voor adressaten van 
een mededeling van punten van bezwaar) en de toegang tot bepaalde verstrekte 
documenten (voor klagers in antitrustprocedures en voor andere belanghebbenden 
in concentratieprocedures);

— een defi nitie van wat „het dossier van de Commissie” is en een duidelijk onderscheid 
tussen toegankelijke en niet-toegankelijke documenten;

— een onderscheid tussen antitrust- en concentratieprocedures wat betreft  het tijdstip 
waarop toegang tot het dossier wordt verleend, en

— een beschrijving van de procedures voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens 
en voor de wijze waarop in de praktijk toegang tot het dossier wordt verleend. Ook 
wordt de procedure beschreven bij onenigheid over verzoek om vertrouwelijke 
behandeling, en de rol daarbij van de raadadviseur-auditeur.

B — TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 81, 82 EN 86

1. Misbruik van een machtspositie (artikel 82 van het EG-Verdrag)

1.1. Beschikkingen

CEWAL

26. Op 30 april heeft  de Commissie een beschikking gegeven waarin een geldboete 
van 3,4 miljoen EUR werd opgelegd aan de Belgische scheepvaartmaatschappij Compagnie 
Maritime Belge (CMB). CMB kreeg deze geldboete opgelegd wegens haar aandeel in 
de inbreuken die waren gemaakt door de lijnvaartconferentie Associated Central West 
Africa Lines (Cewal), waarvan CMB eind van de jaren 1980 lid was geweest (36).

(35) Ontwerp-mededeling van de Commissie betreff ende de regels voor toegang tot het dossier 
van de Commissie overeenkomstig de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, de artikelen 53, 
54 en 57 van de EER-overeenkomst en Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (PB C 259 van 
21.10.2004). Deze tekst is ook te vinden op: http://europa.eu.int/comm/competition/general_
info/access_to_documents.html.

(36) Cewal was een lijnvaartconferentie die tussen het begin van de jaren zeventig en medio de jaren 
negentig opereerde. Zij bestond uit scheepvaartmaatschappijen die een regelmatige lijndienst 
onderhielden tussen de havens van Zaïre en Angola en de Noordzeehavens (met uitzondering van 
de havens in het Verenigd Koninkrijk). Het secretariaat van Cewal was in Antwerpen gevestigd.

http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/access_to_documents.html
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27. In een eerdere beschikking (37) had de Commissie al geldboeten opgelegd aan 
vier Cewal-leden, waaronder CMB. Deze beschikking was echter op het punt van de 
geldboeten ten dele nietig verklaard door het Hof van Justitie (38). Het Hof was namelijk 
van oordeel dat de Commissie een procedurefout had begaan door in de mededeling 
van punten van bezwaar die aan de beschikking voorafging, niet duidelijk aan te geven 
dat zij voornemens was aan elk van de Cewal-leden een geldboete op te leggen.

28. Om de inbreuken niet ongestraft  voorbij te laten gaan (het beroep tegen de 
vaststelling dat inbreuk was gemaakt, is zowel door het Gerecht van eerste aanleg als 
door het Hof van Justitie verworpen), heeft  de Commissie een nieuwe beschikking 
gegeven waarbij CMB een geldboete wordt opgelegd in een nieuwe procedure die met 
de bevindingen van het Hof in overeenstemming is (39). Deze beschikking is volledig 
gebaseerd op de inhoudelijke bevindingen van de oorspronkelijke beschikking.

29. Het bedrag van de geldboete werd berekend op basis van een beoordeling van 
de impact van de inbreukmakende gedragingen van CMB in vergelijking met de rol 
van andere Cewal-leden. De geldboete lag lager dan in de oorspronkelijke beschikking, 
omdat bepaalde verzwarende omstandigheden die ten tijde van de eerste beschikking 
speelden, niet langer in aanmerking werden genomen.

Clearstream (40)

30. Op 2 juni heeft  de Commissie een beschikking gegeven waarin zij tot de 
bevinding kwam dat Clearstream Banking AG en haar moedermaatschappij Clearstream 
International SA (Clearstream) inbreuk hadden gemaakt op artikel 82 van het EG-
Verdrag door te weigeren grensoverschrijdende clearing- en afwikkelingsdiensten (41) 
te leveren aan Euroclear Bank NV (Euroclear Bank) en door aan deze cliënt 
discriminerende prijzen te berekenen.

(37) Beschikking 93/82/EEG van de Commissie van 23 december 1992 inzake een procedure op grond 
van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/32.448 en IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) en artikel 86 
van het EEG-Verdrag (IV/32.448 en IV/32.450: Cewal) (PB L 34 van 10.2.1993). De oorspronkelijke 
geldboete van 9,6 miljoen ECU die de Commissie aan CMB had opgelegd, werd door het Gerecht 
van eerste aanleg verlaagd tot 8,64 miljoen ECU; zie het arrest in gevoegde zaken T-24/93, 
T-25/93, T-26/93 en T-28/93, Compagnie maritime belge transports SA e.a./Commissie, Jurispr. 
1996, blz. II-1201.

(38) Gevoegde zaken C-395/96 P en C-396/96 P, Compagnie maritime belge transports SA e.a./
Commissie, Jurispr. 2000, blz. I-1365.

(39) Verordening (EEG) nr. 2988/74 van de Raad van 26 november 1974 inzake de verjaring van het recht 
van vervolging en van tenuitvoerlegging op het gebied van het vervoers- en het mededingingsrecht 
(PB L 319 van 29.11.1974) bevat een verjaringstermijn van vijf jaar die kan worden gestuit, en een 
verjaringstermijn van in totaal tien jaar voor het opleggen van geldboeten. Deze verjaringstermijnen 
zijn niet verstreken aangezien zij door een procedure bij het Hof zijn geschorst.

(40) Zaak nr. COMP/38.096.
(41) Clearing en afwikkeling van eff ecten zijn noodzakelijke stappen om eff ectentransacties af te 

kunnen handelen. Clearing is het proces waarbij de contractuele verplichtingen van koper en 
verkoper worden vastgesteld. Afwikkeling is de overdracht van eff ecten van de verkoper aan de 
koper en de overdracht van gelden van de koper aan de verkoper.
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31. Clearstream Banking AG is de enige Duitse centrale eff ectenbewaarinstelling 
(Wertpapiersammelbank (42)). De Commissie was van oordeel dat in de betrokken 
referentieperiode (1997 tot eind 2001) Clearstream een machtspositie bezat voor het 
leveren van grensoverschrijdende clearing- en afwikkelingsdiensten aan tussenpersonen 
in andere lidstaten.

32. De weigering betrof aandelen op naam (43) die naar Duits recht waren 
uitgegeven. Het mededingingsrecht geeft  ondernemingen weliswaar de vrijheid te 
kiezen met welke partners ze handelen, maar ondernemingen met een machtspositie 
hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. In deze zaak golden Clearstreams 
gedragingen als weigering te leveren, omdat:

— Clearstream Banking AG de enige eff ectenbewaarinstelling is van centraal bewaarde 
Duitse eff ecten, hetgeen momenteel de enige belangrijke vorm van bewaarneming 
van verhandelde eff ecten is. Het is onrealistisch te verwachten dat in de voorzienbare 
toekomst nieuwe ondernemingen op deze markt actief zullen worden. Daarom 
kan Clearstream Banking AG als een onontkoombare handelspartner worden 
beschouwd;

— Euroclear Bank kan de diensten waarom zij vroeg, niet dupliceren, en

— de gedragingen van Clearstream beperkten de mogelijkheden van Euroclear 
Bank om in de interne markt effi  ciënte grensoverschrijdende clearing- en 
afwikkelingsdiensten aan cliënten aan te bieden.

33. Euroclear Bank kreeg in november 2001 — ruim twee jaar na haar eerste 
verzoek — de diensten waar zij om gevraagd had. Al die tijd weigerde Clearstream 
Banking AG aan Euroclear Bank clearing- en afwikkelingsdiensten voor aandelen 
op naam te leveren. De vertragingstactiek die Clearstream tegenover Euroclear Bank 
toepaste, steekt scherp af tegen de behandeling van andere, vergelijkbare cliënten: die 
krijgen deze clearing- en afwikkelingsdiensten meestal binnen vier maanden geleverd.

34. Wat prijsdiscriminatie betreft , kwam de Commissie tot de bevinding dat 
Clearstream in de periode januari 1997-januari 2002 voor gelijkwaardige diensten 
aan Euroclear Bank een hoger tarief per transactie berekende dan voor andere 
eff ectenbewaarinstellingen buiten Duitsland. De Commissie onderzocht de omvang 
van de aangeboden diensten en de daaraan verbonden kosten in detail. Zij kwam tot de 
conclusie dat het prijsverschil in deze zaak niet te rechtvaardigen viel.

(42) Centrale eff ectenbewaarinstellingen (CSD’s) bewaren eff ecten en maken het mogelijk 
eff ectentransacties giraal af te wikkelen. In „eigen” land biedt de centrale eff ectenbewaarinstelling 
diensten aan voor de verwerking van transacties in eff ecten die zij als uiteindelijke bewaarnemer 
bewaart. Zij kan als intermediair verwerkingsdiensten voor grensoverschrijdende clearing 
en afwikkeling aanbieden wanneer de primaire eff ectenbewaarnemer in een ander land is 
gevestigd.

(43) De Duitse aandelen die internationaal het meest worden verhandeld (kwaliteitsaandelen als 
Daimler Chrysler, Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa 
e.a.) zijn aandelen op naam, geen aandelen aan toonder.
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35. De Commissie besloot evenwel geen geldboeten op te leggen. Bij dit besluit 
speelde onder meer mee dat er in de EU-rechtspraak geen precedenten en jurisprudentie 
zijn waarin clearing en afwikkeling uit mededingingsoogpunt worden onderzocht. 
Bovendien loopt er momenteel binnen diverse instellingen en fora een ruim debat over 
clearing en afwikkeling, om de rol van de verschillende hoofdrolspelers in deze sector 
beter af te bakenen.

Microsoft

36. Op 24 maart heeft  de Commissie op grond van artikel 82 van het EG-
Verdrag een verbodsbeschikking met geldboeten gegeven ten aanzien van Microsoft  
Corporation (Microsoft ) (44). Deze beschikking kwam tot de bevinding dat Microsoft  
haar machtspositie op de markt voor operating systems voor pc’s (45) op twee wijzen 
had misbruikt.

1) Weigering interoperabiliteitsinformatie te leveren

37. Microsoft  hield voor haar concurrenten op de markt voor workgroup server-
besturingssystemen informatie achter die nodig is om hun producten volledig te laten 
„communiceren” met het dominante pc-besturingssysteem van Microsoft  (Windows). 
Microsoft  had voordien weliswaar dit soort informatie vrijgegeven toen zij de markt 
voor workgroup server-besturingssystemen betrad, maar sindsdien was het haar beleid 
geweest te weigeren dit soort informatie nog aan haar concurrenten mee te delen, 
waardoor de bestaande leveringsvolumes werden verstoord. In 1998 wees Microsoft  
een formeel verzoek van Sun voor dit soort interoperabiliteitsinformatie af. Op basis 
van een grondig marktonderzoek is de Commissie tot de bevinding gekomen dat 
de informatie in kwestie onmisbaar was om op de markt voor workgroup server-
besturingssystemen te kunnen concurreren. Door deze informatie achter te houden 
had Microsoft  een machtspositie kunnen uitbouwen en dreigde alle nog resterende 
concurrentie op die markt te worden uitgeschakeld. Voorts kwam de Commissie 
tot de conclusie dat Microsoft s weigering te leveren de technologische ontwikkeling 
afremde — ten koste van de consumenten. Hadden concurrenten immers toegang tot 
de achtergehouden informatie gehad, dan hadden ze consumenten nieuwe en betere 
producten kunnen bieden zonder Microsoft s eigen aanbod te hoeven kopiëren.

2) Koppelen van Windows Media Player en Windows

38. Microsoft  schaadde de concurrentie op de markt voor streaming media 
players door haar dominante pc-besturingssysteem Windows te koppelen aan een 
apart product, haar Windows Media Player. Door deze koppeling werd Windows 
Media Player al even alomtegenwoordig als Windows, hetgeen contentproviders en 

(44) Zaak nr. COMP/37.792. Tekst van deze beschikking (in het Engels en het Frans) beschikbaar via: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/.

(45) Microsoft had zo’n 95 % van deze markt in handen.

http://europa.eu.int/comm/competition/general_ info/access_to_documents.html
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soft wareontwikkelaars er kunstmatig toe aanzette de Windows Media-technologie 
te gebruiken, zonder dat concurrerende streaming media players de kans kregen te 
concurreren op basis van de merites van hun eigen producten. De beschikking toont 
aan dat Microsoft  een duidelijke voorsprong op haar concurrenten verkreeg sinds zij 
medio 1999 met deze strategie van koppelverkoop van start ging.

39. De Commissie was van oordeel dat het misbruik van Microsoft  een zeer 
zware inbreuk op de EU-concurrentieregels vormde. Daarom legde zij Microsoft  een 
geldboete van 497,196 miljoen EUR (46) op.

40. Om ervoor te zorgen dat er aan de inbreuk een eind komt, heeft  de Commissie 
geëist dat Microsoft  de volgende corrigerende maatregelen zou nemen:

— het vrijgeven van de desbetreff ende interoperabiliteitsinformatie en toestemming om 
deze informatie te gebruiken voor de ontwikkeling van producten voor compatibele 
workgroup server-besturingssystemen („interoperabiliteitsmaatregel”);

— het beschikbaar stellen van een versie van het Windows pc-besturingssysteem 
waarin Windows Media Player niet is ingebouwd („ontbundelingsmaatregel”). Pc-
bouwers en -gebruikers kunnen zo Windows krijgen met de mediaplayer die ze 
willen;

— voorts moest Microsoft  ook een voorstel doen voor een monitoringmechanisme in 
de vorm van een monitoringtrustee, wat de onderneming ook heeft  gedaan.

41. Microsoft  heeft  bij het Gerecht van eerste aanleg een beroep tot 
nietigverklaring ingesteld (47) en in kortgeding verzocht de interoperabiliteits- en 
ontbundelingsmaatregel te schorsen in afwachting van de uitkomst van haar verzoek 
tot nietigverklaring (48). De Commissie besloot deze maatregelen niet af te dwingen in 
afwachting van de beschikking van de president van het Gerecht betreff ende het verzoek 
van Microsoft  om voorlopige maatregelen (49). Op 22 december heeft  de president het 
verzoek van Microsoft  om voorlopige maatregelen volledig afgewezen (50).

(46) Deze geldboete bedroeg 1,62  % van de wereldwijde omzet van Microsoft in het laatst beschikbare 
boekjaar.

(47) Zaak T-201/04 (hoofdgeding).
(48) Zaak T-201/04 R (kortgeding).
(49) Hoorzittingen over het verzoek om voorlopige maatregelen vonden op 30.9.2004 en 1.10.2004 

plaats. 
(50) Zie deel I.D.
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KADER 2: TOEPASSING VAN DE EU-MEDEDINGINGSREGELS OP MOBIELE 
EN BREEDBAND INTERNETDIENSTEN

In 2004 is de concurrentie in de sector elektronische communicatie sterk 
toegenomen en zijn bepaalde marktsegmenten fors gegroeid (1). In de 
uitgebreide EU van 25 lidstaten waren de twee belangrijkste groeifactoren: vaste 
breedbanddiensten en mobiele diensten. De groei in de breedbandsector haalde 
de groei in de mobiele sector in.
Bij haar antitrustactiviteiten focuste de Commissie op deze beide, erg belangrijke 
segmenten. In het kader van het nieuwe reguleringskader voor elektronische 
communicatie dat sinds 25 juli 2003 van kracht is, blijft  het mededingingsbeleid 
een vooraanstaande rol spelen wanneer het erom gaat de sectorale regulering 
nauwer te doen aansluiten op de beginselen van het mededingingsrecht.
Voor diensten inzake breedband internettoegang trad de Commissie op in een 
zaak van mogelijke prijsklem. Daardoor zag Deutsche Telekom — de gevestigde 
exploitant voor vaste lijnen in Duitsland — zich verplicht haar tarieven voor 
het medegebruik van lijnen sterk te verlagen (2). Dankzij deze tariefverlagingen 
kon de Commissie haar onderzoek afsluiten naar het vermeende misbruik 
door Deutsche Telekom van haar machtspositie op de markt voor de levering 
van breedbandtoegang tot haar vastetelecommunicatienetwerk. De Commissie 
aanvaardde de toezeggingen van Deutsche Telekom om per 1 april 2004 defi nitief 
een eind te maken aan de prijsklem (3).
Wat mobiele communicatie betreft , heeft  de Commissie op 26 juli twee 
mededelingen van punten van bezwaar doen uitgaan betreff ende internationale 
roaming in het Verenigd Koninkrijk. De bezwaren betroff en de tarieven die O2 
en Vodafone op wholesaleniveau aan andere netwerkexploitanten berekenden 
voor internationale roaming. Op basis van haar onderzoek was de Commissie 
van oordeel dat beide exploitanten oneerlijke en buitensporige tarieven berekend 
hadden; voor Vodafone tussen 1997 en minstens september 2003 en voor O2 
tussen 1998 en minstens september 2003 (4). Ten slotte kijkt de Commissie, 
wat internationale mobiele roamingdiensten betreft , ook naar de impact op de 
mededinging van recent opgerichte strategische mobiele allianties (zoals Freemove 
of Starmap).

(1) Zie het 10e Implementatieverslag van de Commissie, COM(2004) 759 defi nitief van 2.12.2004; 
ook beschikbaar via: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/
documentation/communic_reports/index_en.htm .

(2) Tarief dat concurrenten aan Deutsche Telekom moesten betalen voor gedeelde toegang tot 
haar local loops.

(3) Persbericht IP/04/281.
(4) Persbericht IP/04/994.

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/communic_reports/index_en.htm
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1.2. Ontwikkelingen in andere zaken en verwerping van klachten

Interbrew (misbruik) (51)

42. Op 30 april beëindigde de Commissie het onderzoek dat zij in 1999 op grond 
van artikel 82 ambtshalve had ingeleid tegen de distributiepraktijken van Interbrew NV 
(thans Inbev NV) op de Belgische groothandelsmarkt voor bier. Zij nam dit besluit nadat 
Interbrew een aantal toezeggingen had gedaan. Met name heeft  de brouwerij toegezegd 
haar kortingsystemen en haar partnerschaps- en commerciële overeenkomsten met 
groothandelaren zodanig aan te passen dat het voor concurrerende leveranciers niet langer 
problemen oplevert om in België daadwerkelijk de concurrentie met Interbrew aan te gaan.

43. Allereerst stemde Interbrew erin toe haar systeem van gestandaardiseerde volu-
mekortingen volledig transparant te maken voor alle groothandelaren. Tot dusver kenden 
groothandelaren alleen het kortingentarief dat overeenkwam met de volumes van de door 
hen afgenomen verschillende soorten bier, en de kortingen voor de volumes die net boven 
en net onder de door hen afgenomen hoeveelheden lagen. Ook een tweede kortingregeling 
zal worden aangepast. Hier gaat het om de kortingenregeling voor groothandelaren die 
bereid zijn de verschillende soorten Interbrew-bier in hun eigen „gebonden” horecagele-
genheden te verkopen. De aanpassing bestaat erin dat deze kortingen niet langer progressief 
zullen zijn — dus niet langer zullen stijgen met het aantal gebonden horecagelegenheden 
van de groothandelaar. Vanaf nu worden, onafh ankelijk van het aantal gebonden horecage-
legenheden, vaste kortingen per hectoliter van een bepaalde biersoort toegekend.

44. Bij de partnerschapsovereenkomsten zal Interbrew geen toegang meer 
hebben tot de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de groothandelaren. Evenmin 
zal zij een voorkooprecht hebben, het recht dus om een bod van een concurrent 
voor de aankoop van een groothandelszaak te blokkeren en een eigen bod uit te 
brengen. Een laatste aanpassing betreft  de commerciële overeenkomsten. Met 
die overeenkomsten geeft  Interbrew groothandelaren een aantal incentives (bv. 
fi nanciële ondersteuning, gadgets), hoofdzakelijk in ruil voor promotieactiviteiten. 
Interbrew heeft  toegezegd alle verplichtingen tot productexclusiviteit af te schaff en 
en volledige transparantie te geven over de criteria om voor deze voordelen in 
aanmerking te kunnen komen. Zij zal ook duidelijk maken dat dezelfde incentives 
zonder enige uitzondering open staan voor alle groothandelaren.

Scandlines/haven van Helsingborg (52) en Sundbusserne/haven van Helsingborg (53)

45. Op 23 juli heeft  de Commissie twee beschikkingen gegeven (54) waarin zij twee 
klachten van veerdienstmaatschappijen — Scandlines Sverige AB en Sundbusserne AS — 

(51) Zaak nr. COMP/37.409. Zie persbericht IP/04/574 van 30.4.2004.
(52) Zaak nr. COMP/A.36.568.
(53) Zaak nr. COMP/A.36.570.
(54) Niet-vertrouwelijke versies van deze beschikkingen zijn op de website van DG Concurrentie 

gepubliceerd.
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tegen de haven van het Zweedse Helsingborg heeft  verworpen. Deze beide, parallelle 
klachten betroff en vermeende misbruiken in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag. 
Er zou sprake zijn van buitensporige havenvergoedingen die de haven van Helsingborg 
berekende voor diensten geleverd aan veerdienstmaatschappijen die op de verbinding 
tussen Helsingborg en Elsinore (Zweden/Denemarken) actief zijn.

46. Na een diepgaand onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie dat 
het beschikbare bewijsmateriaal ontoereikend was om juridisch sluitend te kunnen 
aantonen dat de betrokken tarieven buitensporig waren. De beschikkingen wezen 
op meer algemene problemen om artikel 82 van het EG-Verdrag toe te passen in 
zaken waarin sprake is van buitensporige tarieven, met name in gevallen waarin geen 
bruikbare ijkpunten voorhanden zijn. Aangezien de rechtspraak over dit vraagstuk 
eerder beperkt is (55), kunnen de beschikkingen misschien nuttige aanwijzingen geven 
bij het bepalen van de economische waarde van een dienst en over de vraag of een 
bepaald tarief buitensporig/oneerlijk is en dus een misbruik van een machtspositie in 
de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag inhoudt.

KPN-tarieven voor gespreksafgifte op mobiele netten (56)

47. De Commissie heeft  de betrokken ondernemingen meegedeeld dat MCI op 
21 oktober haar klacht had ingetrokken en dat de Commissie in deze zaak geen verdere 
stappen zou ondernemen. Op 22 maart 2002 was een mededeling van punten van 
bezwaar gezonden omdat KPN Mobile zou hebben geweigerd directe interconnectie te 
leveren aan onafh ankelijke exploitanten en omdat zij zich had begeven aan prijsklem 
tussen haar groothandelstarieven voor gespreksafgift e op haar mobiele net en de 
retailprijzen voor MVPN-diensten (Mobile Virtual Private Network). Bij haar besluit 
om de zaak ambtshalve niet voort te zetten hield de Commissie ook rekening met het 
feit dat dankzij het optreden van de Nederlandse toezichthouder Opta er ondertussen 
een redelijk aanbod voor rechtstreekse interconnectie van KPN Mobile was gekomen. 
Bovendien waren de wholesaletarieven voor mobiele interconnectie in Nederland 
gedaald en was de Opta doende de markten voor afgift e op individuele mobiele 
netwerken in Nederland te onderzoeken in het kader van het nieuwe reguleringskader 
voor elektronische communicatie dat in het voorjaar 2004 was ingevoerd. Ten slotte was 
de Commissie bij haar onderzoek tot de bevinding gekomen dat in de specifi eke context 
van de MVPN-diensten het bestaan van prijsklem in het kader van een procedure op 
grond van artikel 82 van het EG-Verdrag niet sluitend kon worden aangetoond.

(55) Deze beschikkingen zijn gebaseerd op de test die het Hof van Justitie ontwikkelde in zijn arrest in 
zaak 27/76, United Brands Company en United Brands Continentaal BV/Commissie, Jurispr. 1978, 
blz. 207.

(56) Zaak nr. COMP/37.704.
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B2/Telia (57)

48. In november heeft  B2 Bredband AB (B2) haar klacht tegen TeliaSonera AB, 
het gevestigde Zweedse telecombedrijf, ingetrokken. De Commissie heeft  vervolgens 
haar zaak beëindigd. In december 2003 had de Commissie een mededeling van punten 
van bezwaar aan TeliaSonera gezonden, waarin werd aangevoerd dat de onderneming 
haar machtspositie had misbruikt door roofprijzen toe te passen bij haar bod voor een 
belangrijk contract voor de aanleg en exploitatie van een glasvezelbreedbandnetwerk 
voor snelle internettoegang in Malmö. Volgens de Commissie had TeliaSonera haar 
bod bewust onder de kostprijs vastgesteld zodat de onderneming haar investeringen en 
uitgaven voor het aanbieden van de infrastructuur en diensten uit het contract niet kon 
terugverdienen. Door zo’n lage prijs vast te stellen had TeliaSonera belet dat alternatieve 
infrastructuur zich zou ontwikkelen en dat nieuwe concurrerende dienstenaanbieders 
de markt konden betreden. Verder onderzoek dat na de mededeling van punten van 
bezwaar werd uitgevoerd, deed de Commissie echter besluiten dat niet met afdoende 
zekerheid kon worden aangetoond dat TeliaSonera op de betrokken markten een 
machtspositie bezat op het tijdstip dat zij het bod deed.

2. Kartels

KADER 3: OVERZICHT VAN HET HANDHAVINGSBELEID INZAKE 
HARDCORE KARTELS

Evenals in de drie voorgaande jaren, bleef de Commissie ook in 2004 in haar 
optreden de nadruk leggen op de strijd tegen kartels. Zij gaf zes beschikkingen 
tegen onrechtmatige horizontale afspraken, waarbij rond dertig ondernemingen 
betrokken waren. Het ging daarbij om de zaken: koperen leidingbuizen, 
natriumgluconaat, Frans bier, ruwe tabak in Spanje, harde fournituren/naalden 
en cholinechloride (1). Met deze beschikkingen werden voor in totaal meer dan 
390 miljoen EUR aan geldboeten opgelegd.

In de loop van het jaar vonden in de strijd tegen kartels een aantal ontwikkelingen 
plaats. Drie aspecten daarvan verdienen hier nader te worden vermeld: de 
ontwikkelingen op het gebied van het clementiebeleid, de gevolgen van de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1/2003 voor de strijd tegen kartels, 
en de verduidelijking van de regels inzake legal privilege.

(1) Voor een samenvatting van de individuele beschikkingen, zie verderop in de tekst.

(57) Zaak nr. COMP/37.663.
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Clementieregeling

De clementieregeling van 2002 (2) is nog steeds een belangrijk instrument voor 
het handhavingsbeleid. Het grote aantal zaken dat er door de clementieregeling 
van 2002 is gekomen, maakt duidelijk dat deze regeling uiterst doeltreff end is, 
meer nog dan de clementieregeling van 1996. De meeste zaken waarin het thans 
tot een beschikking komt, worden behandeld op grond van de clementieregeling 
van 2002 (3).

Verordening (EG) nr. 1/2003

Nu Verordening (EG) nr. 1/2003 in mei van kracht is geworden (4), zijn met name 
de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie opvallend versterkt. Drie cruciale 
aspecten zijn daarbij van belang. De verordening breidt de bevoegdheden van de 
Commissie uit zodat deze niet alleen bedrijfsgebouwen kan doorzoeken, maar 
bijvoorbeeld ook de privé-woningen van medewerkers van een onderneming, 
wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat bedrijfsdocumenten op dergelijke 
locaties worden bewaard (5). Een dergelijke actie kan alleen plaatsvinden na 
voorafgaande toestemming van de nationale gerechtelijke autoriteiten in de 
betrokken lidstaten. Ten tweede worden de onderzoeksbevoegdheden van de 
Commissie versterkt doordat zij bedrijfspanden kan verzegelen voor de tijd 
die nodig is om de inspectie uit te voeren (6). Ten derde heeft  de Commissie de 
uitdrukkelijke bevoegdheid gekregen om, met het oog op een onderzoek, alle 
natuurlijke of rechtspersonen die daarin toestemmen, te verhoren (7)

„Legal privilege”

Na een beroep van de Commissie heeft  de president van het Hof van Justitie 
bij beschikking van 27 september (8) een beschikking van de president van het 
Gerecht van eerste aanleg  in deze zaak (9) vernietigd. Deze laatste had namelijk 
(gedeeltelijk) de werking geschorst van een beschikking waarin de Commissie

(2) Mededeling betreff ende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in 
kartelzaken (PB C 45 van 19.2.2002).

(3) De Commissie moet het clementieverzoek nà 19 februari 2002 hebben ontvangen, wil de 
nieuwe regeling van toepassing zijn.

(4) Zie punt 1.
(5) Artikel 21 van de verordening.
(6) Artikel 20 van de verordening.
(7) Artikel 19 van de verordening.
(8) Zaak C-7/04 P (R). Voor meer details, zie deel I.D.
(9) Gevoegde zaken T-125/03 R en T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals 

Ltd / Commissie, Jurispr. 2003, blz. II-4771. Zie ook het Mededingingsverslag 2003, punt 33.
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het argument van het beroepsgeheim (legal privilege) had verworpen. Een 
enveloppe die een aantal documenten bevatte die tijdens de inspectie in beslag 
waren genomen, maar die volgens de partijen onder het geheimhoudingsplicht 
vielen (10) en die door de Griffi  e van het Gerecht van eerste aanleg werden 
bewaard, werd aan de Commissie teruggegeven. Het Hof hield rekening met de 
toezegging van de Commissie om de kwestieuze documenten niet aan derden 
vrij te geven in afwachting van de uitkomst van het hoofdgeding. Aangezien deze 
nieuwe benadering van de partijen ten aanzien van de geheimhoudingsplicht niet 
door de EU-rechter is bevestigd, blijft  de Commissie de inspecties uitvoeren op 
basis van de vaste rechtspraak (11), die volgens de Commissie nog steeds geldig 
en passend is.

(10) Het hoofdgeding in deze zaak was op het eind van het jaar nog aanhangig bij het Hof.
(11) Zie zaak 155/79, AM & S Europe Ltd / Commissie, Jurispr. 1982, blz. 1575.

Koperen leidingbuizen (58)

49. Op 3 september heeft  de Commissie een beschikking gegeven in een zaak 
waarbij de voornaamste Europese producenten van koperen leidingbuizen waren 
betrokken. Het ging om Boliden AB (en haar vroegere dochters Boliden Fabrication 
AB en Boliden Cuivre & Zinc SA), Halcor SA, HME Nederland BV, IMI plc (en haar 
(vroegere) dochters IMI Kynoch Ltd en IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), KM Europa 
Metal AG (en haar volle dochters Europa Metalli SpA en Tréfi métaux SA), Mueller 
Industries Inc (en haar dochters WTC Holding Company Inc, Mueller Europe Ltd, 
Deno Holding Company Inc en Deno Acquisition EURL), Outokumpu Oyj (en haar 
volle dochter Outokumpu Copper Products Oy) en Wieland Werke AG (en haar 
dochters Buntmetall AG en Buntmetall Amstetten GmbH). Deze ondernemingen 
hadden de EU-concurrentieregels geschonden door heimelijk prijsafspraken te maken 
en marktaandelen op de EER-markt voor koperen leidingbuizen te verdelen. Sinds 
2001 liep er een onderzoek in deze zaak. De Commissie kon uiteindelijk aantonen dat 
de inbreuk duurde van medio 1998 tot begin 2001.

50. Koperen leidingbuizen worden vooral in de bouwsector gebruikt voor water-, 
olie-, gas- en verwarmingsinstallaties. De belangrijkste afnemers zijn distributeurs, 
groothandelaren en detailhandelaren die dit soort buizen aan installateurs en andere 
eindgebruikers verkopen. De markt voor gewone koperen buizen (970,1 miljoen EUR) 
en die voor met kunststof beklede buizen (180,9 miljoen EUR) zijn samen goed voor 
1,151 miljard EUR (EER-markt in 2000).

(58) Zaak nr. COMP/38.069.
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51. In totaal werd aan de ondernemingen in deze zaak circa 222,3 miljoen EUR aan 
geldboeten opgelegd. Alle adressaten van de beschikking (met uitzondering van HME 
Nederland BV) hebben aan het onderzoek van de Commissie meegewerkt op basis van 
de clementieregeling van 1996. In ruil voor deze medewerking verleende de Commissie 
de Mueller-groep immuniteit voor geldboeten, terwijl de overige ondernemingen 
hun geldboeten verlaagd zagen — met 50 % voor Outokumpu, 35 % voor de KME- 
en de Wieland-groep, 15 % voor Halcor en 10 % voor de IMI- en de Boliden-groep. 
De hoogste geldboete die werd opgelegd, was die voor de ondernemingen van de 
KME-groep, in totaal 67,08 miljoen EUR. De Wieland-groep kreeg een geldboete 
van 27,8411 miljoen EUR opgelegd, de IMI-groep 44,98 miljoen EUR, Outokumpu 
36,14 miljoen EUR, Boliden 32,6 miljoen EUR, Halcor 9,16 miljoen EUR en HME 
4,49 miljoen EUR. Voor Outokumpu en KME gold als verzachtende omstandigheid dat 
ze buiten de clementieregeling van 1996 om aan het onderzoek hadden meegewerkt. 
Outokumpu was de eerste onderneming die onthulde dat het kartel meer dan twaalf 
jaar had geduurd, terwijl KME de eerste onderneming was die doorslaggevende 
bewijzen aandroeg voor de samenwerking wat betreft  met kunststof beklede koperen 
leidingbuizen. Voor Outokumpu gold dan weer als verzwarende omstandigheid dat er 
sprake was van recidive, aangezien de onderneming al betrokken was geweest in een 
kartel in de sector roestvrij staal dat de Commissie in 1990 al in een beschikking had 
veroordeeld. Met het oog op afschrikkende werking zag de onderneming haar geldboete 
verhoogd.

Natriumgluconaat (59)

52. Op 29 september legde de Commissie vier ondernemingen van de 
Jungbunzlauer-groep een geldboete van 19,04 miljoen EUR op voor hun aandeel bij 
prijsafspraken en het verdelen van de markt voor natriumgluconaat. Dit chemische 
product wordt vooral gebruikt voor het reinigen van metaal en glas.

53. Deze beschikking is een aanvulling op een eerdere beschikking uit 2001 (60), 
waarin werd aangetoond dat zes ondernemingen, waaronder één onderneming van de 
Jungbunzlauer-groep, tussen 1987 en 1995 een geheim kartel in stand hielden. Wat de 
onderneming van de Jungbunzlauer-groep betreft , werd de beschikking van 2001 in 
2002 ingetrokken wegens een feitelijke vergissing in de gronden voor de beschikking 
ten aanzien van haar aansprakelijkheid voor de inbreuk.

54. De partijen zijn samen goed voor nagenoeg de totale wereldproductie van 
natriumgluconaat. Het ging om een zeer zware inbreuk, waarbij Jungbunzlauer 
gedurende zeven jaar inbreuk maakte op de EU-concurrentieregels. Bij het vaststellen 
van de bedragen van de geldboeten hield de Commissie rekening met de beperkte 
omvang van de natriumgluconaatmarkt. Bovendien zag Jungbunzlauer haar geldboete 

(59) Zaak nr. COMP/36.756.
(60) Zie Mededingingsverslag 2001, punt 48.
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met 20 % verlaagd, omdat zij met de Commissie had meegewerkt in het kader van de 
clementieregeling van 1996.

Frans bier (61)

55. Op 29 september heeft  de Commissie op grond van artikel 81, lid 1, van het 
EG-Verdrag een verbodsbeschikking met geldboeten gegeven ten aanzien van twee 
brouwerijconcerns: aan de ene kant Brasseries Kronenbourg en haar toenmalige 
moedermaatschappij Groupe Danone, en aan de andere kant Heineken France (het 
vroegere Sogebra) en haar moedermaatschappij Heineken NV. De beide concerns 
hadden een „wapenstilstandsovereenkomst” gesloten om op de Franse horecamarkt (62) 
tot een evenwicht tussen de beide groepen te komen. Zo moest een einde komen aan 
de „overnameoorlog” om drankengroothandels die tussen de beide concerns woedde. 
De overeenkomst werd echter nooit ten uitvoer gelegd.

56. Al bij al ging het om een zware inbreuk. De Commissie legde een geldboete 
van 1 miljoen EUR op aan Heineken France en Heineken NV. Groupe Danone en 
Brasseries Kronenbourg kregen een geldboete van 1,5 miljoen EUR opgelegd, omdat 
voor hen als verzwarende omstandigheid gold dat er sprake was van recidive.

Ruwe tabak in Spanje (63)

57. Op 20 oktober heeft  de Commissie voor in totaal 20 miljoen EUR 
geldboeten opgelegd aan vier Spaanse bewerkingsbedrijven van ruwe tabak (Cetarsa, 
Agroexpansión, World Wide Tobacco España en TAES) en aan een Italiaans 
verwerkingsbedrijf (Deltafi na). Met de concurrentiebeperkende afspraken die deze 
bedrijven hadden gemaakt, wilden ze een maximum gemiddelde prijs vaststellen die 
ze aan Spaanse producenten van ruwe tabak zouden betalen; ook wilden ze bepalen 
welke hoeveelheden ruwe tabak ze zouden afnemen. Het kartel functioneerde van 
1996 tot 2001. Vanaf 1998 hadden de bewerkingsbedrijven een verfi jnd systeem voor 
handhaving en monitoring lopen. Vanaf 1999 maakten ze onderling ook afspraken over 
de prijsvork die ze bij hun onderhandelingen met de producentenvertegenwoordigers in 
de standaardteeltcontracten zouden laten opnemen; deze contracten vormen een kader 
voor het vaststellen van de uiteindelijke prijs bij levering. De moedermaatschappijen 
Agroexpansión en WWTE werden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de gedragingen 
van hun dochterondernemingen.

58. In diezelfde beschikking heeft  de Commissie ook een kartel verboden waarbij 
de organisaties betrokken waren die de producenten van ruwe tabak vertegenwoordigen 
(ASAJA, UPA, COAG en CCAE). De Commissie had immers vastgesteld dat ze 
in diezelfde periode heimelijke afspraken hadden gemaakt over de prijsvork en 

(61) Zaak nr. COMP/37.750.
(62) Horeca  = hotels, restaurants en cafés.
(63) Zaak nr. COMP/38.238.
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minimumprijzen voor ruwe tabak die ze dan allen bij hun onderhandelingen met de 
bewerkingsbedrijven over de standaardteeltcontracten zouden hanteren. Ze kregen 
elk een symbolische geldboete van 1 000 EUR opgelegd, omdat hun gedragingen 
zich afspeelden binnen het kader van de nationale regelgeving. Dit gegeven gold 
ook als verzachtende omstandigheid bij het vaststellen van de geldboeten voor de 
bewerkingsbedrijven.

Harde fournituren/naalden (64)

59. Op 26 oktober heeft  de Commissie een beschikking gegeven ten aanzien 
van drie ondernemingen en hun respectieve dochterondernemingen, William Prym 
GmbH & Co KG en Prym Consumer GmbH & Co KG, Coats Holdings Ltd en J&P 
Coats Ltd, Entaco Ltd en Entaco Group Ltd. Zij had namelijk vastgesteld dat deze 
ondernemingen een aantal schrift elijke — formeel bilaterale — afspraken hadden 
gemaakt tussen 10 september 1994 en 31 december 1999, die in de praktijk neerkwamen 
op een driepartijenovereenkomst waarbij deze ondernemingen productmarkten (voor 
harde fournituren) en geografi sche markten (voor naalden) verdeelden of bijdroegen 
tot de verdeling ervan. Daarnaast namen deze ondernemingen tussen 10 mei 1993 en 
8 november 2001 deel aan bilaterale of trilaterale bijeenkomsten.

60. De Commissie baseerde haar beschikking met name op het feit dat deze reeks 
overeenkomsten clausules met wederzijdse voorwaarden bevatten. Deze clausules 
werden steeds weer verlengd.

61. De Commissie heeft  drie relevante productmarkten onderscheiden: i) de 
Europese markt voor handnaalden en handwerknaalden (met inbegrip van speciale 
naalden), waar de verdeling van de productmarkt en de geografi sche markt plaatsvond; 
ii) de Europese markt voor „andere naai- en breiartikelen, waaronder spelden en 
breinaalden”, en iii) de Europese markt voor andere harde fournituren zoals ritsen en 
andere sluitingen, waar de verdeling van de productmarkt in beide gevallen slechts van 
10 september 1994 tot 13 maart 1997 plaatsvond.

62. De inbreuk gold als zeer zwaar, naar haar aard, omdat het ging over het 
verdelen van diverse product- en geografi sche markten. De afspraken voor de verdeling 
van de productmarkt vonden op diverse marktniveaus plaats — productie en distributie 
(zowel groothandel als detailhandel) — aangezien Coats vooral een distributeur van 
naalden was, maar met haar eigen detailhandelsmerk Milward op detailhandelsniveau 
met Prym en Entaco concurreerde.

63. In het kader van de clementieregeling van 1996 heeft  de Commissie aan 
Entaco volledige immuniteit gegeven voor de geldboete die de onderneming anders 
had opgelegd gekregen. De onderneming had de Commissie namelijk op de hoogte 
gebracht van het bestaan van de afspraken voor marktverdeling en zonder het 
doorslaggevend bewijsmateriaal dat zij had aangedragen, had de inbreuk niet kunnen 

(64) Zaak nr. COMP/38.338. Zie persbericht IP/04/1313 van 26.10.2004.
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worden aangetoond. Coats en Prym, die hoofdelijk aansprakelijk waren met hun 
respectieve dochterondernemingen, kregen elk een geldboete van 30 miljoen EUR 
opgelegd.

Cholinechloride (65)

64. Op 9 december heeft  de Commissie een beschikking gegeven in een kartelzaak 
waarbij de volgende ondernemingen betrokken waren: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel 
Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV en 
Akzo Nobel Functional Chemicals BV (allen hoofdelijk aansprakelijk), Chinook Group 
Limited Partnership en Chinook Group Limited (allen hoofdelijk aansprakelijk), BASF 
AG, Bioproducts Incorporated, DuCoa LP en UCB NV.

65. Deze ondernemingen hadden inbreuk gemaakt op de EU-concurrentieregels 
door deel te nemen aan een kartel in de sector cholinechloride. Binnen de EER 
functioneerde het cholinechloridekartel op twee verschillende, doch nauw verbonden 
niveaus: op mondiaal en op Europees niveau. Op het mondiale niveau namen alle 
producenten in deze zaak tussen juni 1992 en april 1994 deel aan concurrentiebeperkende 
activiteiten betreff ende de EER. Daarbij ging het om de vaststelling en verhoging van 
de wereldprijzen, de verdeling van wereldmarkten, de controle op distributeurs en 
verwerkende bedrijven, en de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie.

66. De Noord-Amerikaanse producenten namen niet deel aan een aantal andere 
concurrentiebeperkende bijeenkomsten waar uitsluitend de Europese producenten 
hun optreden op de Europese markt coördineerden. Deze bijeenkomsten vonden 
plaats in de periode van maart 1994 tot oktober 1998. Daarbij ging het onder meer 
over de vaststelling en verhoging van prijzen (zowel voor de EER als geheel als voor 
bepaalde nationale markten of individuele afnemers), de verdeling van individuele 
afnemers onder de betrokken ondernemingen, de toewijzing van marktaandelen 
aan elke onderneming op de EER-markt als geheel, de controle op distributeurs en 
verwerkende bedrijven, en de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie.

67. De wereldwijde markt voor cholinechloride, dat in hoofdzaak in de 
diervoederindustrie wordt gebruikt, was in 1997 (het laatste volledige jaar van de 
inbreuk) goed voor naar raming 183,7 miljoen EUR, waarbij de EER goed was voor 
52,6 miljoen EUR. In de onderzochte periode hadden de bij de inbreuk betrokken 
producenten meer dan 80 % van de wereldmarkt in handen. De Europese producenten 
hadden bijna 80 % van de EER-markt in handen.

68. De Noord-Amerikaanse producenten zetten hun deelname aan de inbreuk 
stop na de mondiale bijeenkomst die tussen 14 en 20 april 1994 plaatsvond. Op 26 mei 
1999 zette de Commissie de eerste stap om de inbreuk te onderzoeken. Aangezien dit 
dus meer dan vijf jaar was nadat de Noord-Amerikaanse producenten hun deelname 

(65) Zaak nr. COMP/37.533.
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aan de inbreuk hadden stopgezet, kregen de Noord-Amerikaanse producenten 
Bioproducts, Chinook en DuCoa geen geldboeten opgelegd.

69. Aan de Europese producenten legde de Commissie de volgende geldboeten 
op: 20,99 miljoen EUR aan Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel 
Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV en Akzo Nobel Functional 
Chemicals BV (allen hoofdelijk aansprakelijk); 34,97 miljoen EUR aan BASF AG, en 
10,38 miljoen EUR aan UCB NV.

3. Andere overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen

3.1. Beschikkingen van de Commissie

AirFrance/Alitalia (66)

70. Op 7 april heeft  de Commissie groen licht gegeven voor de alliantie tussen 
AirFrance en Alitalia — na belangrijke toezeggingen van de partijen. De voorwaarden 
die de beschikking oplegt, zijn bedoeld om de toetredingsbarrières te verlagen en 
nieuwkomers een reële kans te geven tot geloofwaardige concurrenten uit te groeien. De 
Commissie constateerde dat er overlappingen waren op zeven routes en dat AirFrance 
en Alitalia daar door hun krachten te bundelen de concurrentie zouden uitschakelen 
of fors beperken. Het ging om de routes Parijs-Milaan, Parijs-Rome, Parijs-Venetië, 
Parijs-Florence, Parijs-Bologna, Parijs-Napels en Milaan-Lyon, waar AirFrance en 
Alitalia vóór de alliantie de twee belangrijkste concurrenten waren. De maatschappijen 
stemden erin toe een voldoende aantal slots (start- en landingsrechten) op te geven 
en diverse andere maatregelen te treff en om een daadwerkelijke mededinging op deze 
routes te herstellen. Zodoende kon de Commissie deze operatie goedkeuren (67).

Topps (68)

71. Op 26 mei heeft  de Commissie een beschikking gegeven (69) waarin een 
geldboete van 1,59 miljoen EUR werd opgelegd aan Th e Topps Company Inc en haar 
Europese dochterondernemingen, Topps Europe Ltd, Topps International Ltd, Topps 
UK Ltd en Topps Italia SRL (Topps), omdat ze inbreuk hadden gemaakt op artikel 81, 
lid 1, van het EG-Verdrag. De Topps-groep produceert collectibles zoals stickers of 
ruilkaarten met voetballers of stripfi guren.

(66) Zaak nr. COMP/38.284.
(67) Tegen deze beschikking is bij het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld door een derde 

partij (zaak T-300/04, easyJet Airline Company Ltd / Commissie).
(68) Zaak nr. COMP/37.980.
(69) Persbericht IP/04/682 van 26.5.2004.
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72. De Commissie had vastgesteld dat Topps met diverse van haar distributeurs 
in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Finland, Duitsland, Frankrijk en Spanje een reeks 
afspraken en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen had uitgewerkt, om 
de parallelimport van Pokémon-collectibles te beperken. Pokémon is de naam voor 
een hele reeks fi guurtjes die aanvankelijk voor het videogame Nintendo „Game Boy” 
werden gecreëerd. Topps heeft  van de merkeigenaar echter een licentie verkregen 
om Pokémon te gebruiken voor de productie van collectibles. In 2000 was er een 
enorme vraag naar dergelijke Pokémon-collectibles, maar de prijzen bleken wel fors 
van lidstaat tot lidstaat te verschillen. Huishoudens in landen met hoge prijzen zoals 
Finland moesten voor dezelfde Pokémon-stickers meer dan het dubbele betalen dan 
huishoudens in Portugal.

73. Dergelijke beperkingen van de parallelhandel zijn in het verleden bij 
herhaling veroordeeld door de Commissie en de EU-rechter. Ze vormen een 
bijzonder zware inbreuk op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en gaan in tegen 
een van de basisbeginselen van de interne markt. Topps had door al deze maatregelen 
distributeurs — en uiteindelijk ook de consumenten — belet hun voordeel te doen met 
de aanzienlijke prijsverschillen die er tussen de lidstaten bestonden.

74. De beschikking was gericht aan de vier Europese Topps-dochterondernemingen 
die bij de concurrentieverstorende afspraken en praktijken waren betrokken, én aan 
hun Amerikaanse moedermaatschappij, omdat zij een bepalende invloed op het gedrag 
van haar volle dochters had uitgeoefend. Daarentegen was de beschikking niet aan de 
distributeurs van Topps gericht, omdat hun aansprakelijkheid voor de inbreuk minder 
groot was. Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete beschouwde de Commissie 
de inbreuk, ook al ging het om een zeer zware inbreuk, als zwaar, vooral omdat uit het 
bewijsmateriaal in het dossier van de Commissie niet bleek dat de beperkingen op de 
parallelimport systematisch voor alle distributeurs werden toegepast.

KADER 4: MARKTEN VOOR RECHTENBEHEER IN DE EU

Binnen de algemene context van de Lissabon-doelstellingen is het van vitaal 
belang dat een sterke aanwezigheid van de Europese muziek en cultuur in al 
haar diversiteit wordt uitgebouwd op de nieuwe pan-Europese on-linemarkten. 
Dit betekent dat een nieuwe dynamiek nodig is bij het vermarkten van 
Europese muziekrechten aan gebruikers van die rechten, waardoor de Europese 
aanwezigheid in die media kan uitbreiden en tegelijk toch de juiste voorwaarden 
kunnen worden gehandhaafd voor de ontwikkeling van lokale content. Wat de 
toepassing van de mededingingsregels op diensten voor rechtenbeheer betreft , 
moet bijzondere aandacht gaan naar de concurrentieverstorende beperkingen 
in de sector, maar ook naar concurrentiebevorderende prikkels voor het 
doeltreff end aanbieden van dit soort diensten.
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De Commissie heeft  op dit punt enige aanwijzingen gegeven in haar beschikking 
in de IFPI-zaak (1). Een deel van de beginselen die zijn terug te vinden in die 
beschikking, hebben ondertussen de toets van de praktijk doorstaan en worden 
nu vrij algemeen toegepast wanneer IFPI-leden voor de hele EU licenties 
verlenen voor de webcasting van muziek waarvan zij de rechtenhouder zijn.

Voor de zogenaamde Santiago-overeenkomst (2) betreff ende het beheer van 
auteursrechten voor muziek uitgezonden via internet heeft  de Commissie 
een mededeling van punten van bezwaar (3) ten aanzien van de bestaande 
overeenkomst doen uitgaan. Daarin wees zij de betrokken organisaties voor 
collectief beheer van mechanische rechten op de mededingingsbezwaren die 
deze overeenkomst deed rijzen, met name compartimentering van de markten 
door een clausule inzake de beperking van de economische vestigingsplaats.

In april stelde de Commissie voor deze sector een aantal beginselen voor het 
toekomstige beleid voor (4). Uit mededingingsoogpunt zijn daarbij de volgende 
thema’s van bijzonder belang:

het creëren van nieuwe één-loketregelingen voor de hele EU die nodig zijn om 
de licentiëring voor de EU- en mondiale rechten op de nieuwe muziekmarkten 
in de EU doelmatiger te laten verlopen, mag niet door territoriale beperkingen 
worden afgeremd;

— in het kader van het mededingingsrecht zal de Commissie zich positief 
opstellen tegenover overeenkomsten voor dergelijke één-loketmechanismen 
en de desbetreff ende wederkerigheidsovereenkomsten tussen collectieve 
rechtenbeheersorganisaties;

— de Commissie kan echter niet toestaan dat beperkingen uit het verleden 
onbeperkt blijven duren wanneer ze niet langer onmisbaar zijn;

— eigenaren van rechten moeten zelf de juiste mix kunnen bepalen tussen 
individueel en collectief beheer van hun muziekrechten;

— bij deze regelingen mag het aanbod inzake rechtenbeheer niet onnodig worden 
gebundeld. Individueel rechtenbeheer moet zich kunnen ontwikkelen. Met 
het oog op de levensvatbaarheid van systemen voor collectief rechtenbeheer, 
moeten rechtenhouders ook de mogelijkheid krijgen via nieuwe digitale 
technieken voor rechtenbeheer hun rechten individueel te beheren.

(1) Zaak nr. COMP/C-2/38.014 (PB L 107 van 30.4.2003).
(2) Zaak nr. COMP/38.126.
(3) Persbericht IP/04/586.
(4) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité — Het beheer van auteursrechten en naburige rechten in de 
interne markt, COM(2004) 261 van 16.4.2004.
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Belgische Orde van architecten (70)

75. Op 24 juni heeft  de Commissie de schaal van aanbevolen minimumerelonen 
van de Belgische Orde van architecten veroordeeld.

76. De Nationale Raad van de Belgische Orde van architecten heeft  deze schaal van 
minimumerelonen in 1967 vastgesteld, en zij werd nadien diverse malen aangepast. In 
de laatste bijwerking van juni 2002 wordt zij als „leidraad” (of „indicatif” in de Franse 
versie) omschreven. Deze schaal bevat de minimumerelonen voor de diensten van een 
architect die als zelfstandige actief is in België.

77. Voor de Commissie is het besluit waarmee de ereloonschaal werd goedgekeurd, 
een autonoom besluit met een prescriptief karakter, dat volledig voor rekening komt 
van de Orde, handelend in de hoedanigheid van ondernemersvereniging. Voorts kwam 
de Commissie tot de bevinding dat de Orde met haar besluiten over de vaststelling 
en aanpassing van de ereloonschaal wel degelijk de intentie had het gedrag van haar 
leden te coördineren. Ook stelde zij vast dat deze ereloonschaal minstens tot op zekere 
hoogte in de praktijk is toegepast.

78. Bewijzen waaruit blijkt dat met de ereloonschaal geprobeerd werd de 
mededinging te beperken, waren onder meer de bewust normatieve connotatie van de 
titel en de overwegingen in de preambule, het feit dat de Orde gedurende achttien jaar 
een modelcontract heeft  opgesteld en beschikbaar stelde waarin voor de bepaling van 
de erelonen uitsluitend naar de ereloonschaal werd verwezen, en het feit dat de Orde 
veel verder is gegaan dan de beschikbaarstelling van informatie aan haar leden, aan 
opdrachtgevers en aan rechtbanken.

79. Is een besluit om minimumtarieven vast te stellen of aan te bevelen op zich 
een zeer zware inbreuk, toch heeft  de Commissie de inbreuk in deze zaak als zwaar 
aangemerkt, omdat de ereloonschaal waarschijnlijk niet algemeen door alle architecten 
is toegepast en omdat de geografi sche reikwijdte tot één lidstaat beperkt was.

80. Bij de vaststelling van de geldboete (op 100 000 EUR) hield de Commissie ook 
rekening met de verzachtende omstandigheid dat bij de Orde gerede twijfel bestond of haar 
ereloonschaal wel inbreuk maakte, althans voor de periode tot 1993 toen de Commissie 
haar beschikking in de zaak-CNSD gaf (71). Voorts is het beleid van de Commissie, zoals 
zij dat op 9 februari 2004 in haar mededeling over de mededinging in de sector van de vrije 
beroepen (professionele dienstverlening) heeft  uiteengezet, om nationale regelgevende 
autoriteiten en beroepsorganisaties ertoe aan te sporen hun beperkende regels en praktij-
ken te herzien en aan te passen, en hun ook de kans te geven dat te doen. Het bedrag van 

(70) Zaak nr. COMP/38.549.
(71) Beschikking 93/438/EEG van 30 juni 1993 in zaak nr. IV/33.407 — CNSD (PB L 203 van 13.8.1993). In 

deze beschikking werd het vaste tarievenschema van de Italiaanse douane-expediteurs verboden.
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de geldboete houdt ook rekening met de geleidelijke aanpak (72) die de Commissie volgt 
bij het opleggen van concurrentieverstorende praktijken in de sector vrije beroepen.

Gaz de France (73)

81. Op 26 oktober heeft  de Commissie twee beschikkingen gegeven ten aanzien 
van twee contracten die Gaz de France (GdF) in 1997 had gesloten: één met het 
Italiaanse gasbedrijf ENI en een tweede met het Italiaanse elektriciteitsbedrijf ENEL. 
Het contract tussen GdF en ENI betrof het transport door GdF over Frans grondgebied 
tot aan de Zwitserse grens van aardgas dat ENI in Noord-Europa had gekocht. Dit 
contract bevatte een clausule waarbij ENI werd verplicht het gas uitsluitend downstream 
van het verlaadstation te verkopen, dus nadat het Frankrijk had verlaten. Het contract 
tussen GdF en ENEL betrof de swap van vloeibaar aardgas dat ENEL in Nigeria had 
gekocht, en bevatte een clausule dat ENEL het gas in Italië moest gebruiken.

82. De Commissie was van oordeel dat de beide clausules het gebied beperkten 
waar de partijen het gas konden gebruiken, en waren bedoeld om de nationale markten 
te compartimenteren — en zodoende te beletten dat Franse afnemers gas geleverd 
konden krijgen van ENEL en ENI. Daarom ging het hier om een beperking van de 
mededinging in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag en een grote hinderpaal voor 
de totstandbrenging van een daadwerkelijk concurrerende, Europese gasmarkt.

83. Deze beide beschikkingen zijn des te belangrijker gezien de liberalisering 
die de voorbije jaren in de Europese gassector van start is gegaan en waarvan de 
voordelen slechts heel traag te merken zijn. Territoriale beperkingen zijn een van de 
cruciale onderdelen in een reeks praktijken die de compartimentering van de Europese 
markt bestendigen en die ertoe bijdragen dat deze sector weinig fl exibel is. Gezien de 
specifi eke kenmerken van de Europese gassector en van deze zaak, heeft  de Commissie 
besloten toch geen geldboeten op te leggen.

3.2. Ontwikkelingen in andere zaken

Premiumcontent voor mediamarkten

84. Van de Commissie krijgt concurrentie om premiumcontent nog steeds hoge 
prioriteit, omdat dit de innovatie op de mediamarkten de nodige impulsen geeft  en 
zodoende bijdraagt aan de kennismaatschappij. Een groot aantal zaken betreft  rechten 
voor sportevenementen, waar de Commissie een evenwichtige benadering volgt: 
de strijd tegen de concentratie- en restrictieve eff ecten van een verkoopbeleid dat is 

(72) In 1993 heeft de Commissie in haar eerste beschikking betreff ende ereloonschalen van 
beroepsorganisaties vaste tarieven veroordeeld, zonder evenwel een boete op te leggen. In 1996 
heeft zij een beschikking gegeven betreff ende de aanbevolen tarieven van de Federatie van 
Nederlandse expediteurs, waarbij een symbolische boete van 1 000 EUR werd opgelegd.

(73) Zaak nr. COMP/38.662.
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gebaseerd op ruime en exclusieve deals met één enkele verkoper, zonder uit het oog te 
verliezen dat het samenvoegen van content mogelijk effi  ciëntiewinsten oplevert.

85. In de Bundesliga-zaak gaat het om de gezamenlijke exploitatie van mediarech-
ten voor de competitiewedstrijden van de eerste en de tweede nationale voetbaldivisie 
(Bundesliga en tweede Bundesliga) bij de heren. In deze zaak was de Commissie van oor-
deel dat de exclusieve verkoop van de commerciële uitzendrechten door de liga de concur-
rentie tussen clubs en ondernemingen in de eerste en tweede voetbaldivisie kon beperken.

86. Na de aanmelding van een voorlopige beoordeling eerder in 2004 heeft  de liga 
een aantal toezeggingen gedaan (74) die in september op de markt zijn getest (75).

87. Ook in de zaak van de Engelse Premier League (FAPL) (76) heeft  de Commissie 
de procedure voortgezet, met de publicatie van een bekendmaking over de door FAPL 
aangeboden toezeggingen (77). In de procedure die in de Eurovisie-zaak loopt, werden 
de feiten onderzocht wat betreft  diverse aspecten van de gezamenlijke verwerving 
en het delen van sportprogramma’s (o.m. de rechten voor de Olympische Spelen 
2010/2012) door de bij de ERU aangesloten openbare omroepen. De voorstellen en 
suggesties van de ERU die ervoor moeten zorgen dat het Eurovisie-systeem met de 
EU-concurrentieregels in overeenstemming zijn, zullen moeten aansluiten bij de 
aanwijzingen die de EU-rechter in deze zaak heeft  gegeven (78).

88. Op 26 oktober kondigde de Commissie aan dat zij haar onderzoek beëin-
digde (79) naar de zogenaamde „meest begunstigde natie”-clausules (MFN-clausules) (80) 
in contracten van fi lmstudio’s uit Hollywood met betaaltelevisiemaatschappijen — 
behalve voor twee studio’s.

89. MFN-clausules komen voor in de meeste output deals tussen Hollywood 
fi lmstudio’s en de Europese betaaltelevisiezenders. Dit soort deals is gebruikelijk in 
de fi lmsector in Hollywood; ze houden meestal in dat studio’s beloven hun volledige 
fi lmproductie gedurende een aantal jaar aan omroeporganisaties te verkopen. Door deze 
MFN-clausules hadden de studio’s het recht om de gunstigste voorwaarden te krijgen 
die tussen een betaaltelevisiezender en een van de studio’s waren overeengekomen.

90. Volgens een eerste onderzoek van de Commissie was het cumulatieve eff ect 
van deze MFN-clausules dat de aan de studio’s betaalde prijzen op elkaar werden 
afgestemd, omdat een prijsverhoging die met één studio werd afgesproken, zorgde 

(74) Zie de bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 (PB C 229 
van 14.9.2004).

(75) In januari 2005 werd een beschikking op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 
gegeven.

(76) Zaken nrs. COMP/38.173 en 38.453.
(77) PB C 115 van 30.4.2004.
(78) Zie hierover deel I.D.
(79) Zaak nr. COMP/38.427. Zie persbericht IP/04/2004 van 26.10.2004. 
(80) De term verwijst in feite naar het beginsel van de „meest begunstigde leverancier” dat in de 

contracten wordt gebruikt.
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voor een parallelle prijsverhoging bij de andere studio’s. De Commissie vindt dat een 
dergelijke methode van prijszetting indruist tegen het fundamentele beginsel van de 
prijsconcurrentie.

91. De fi lmstudio’s waarvoor de procedure werd beëindigd, hebben, zonder toe te 
geven dat er sprake was van een inbreuk op het mededingingsrecht, besloten de MFN-
clausules uit hun bestaande overeenkomsten te schrappen. Zolang ze van deze nieuwe 
gedragslijn niet afwijken, worden tegen hen geen verdere maatregelen overwogen. Het 
onderzoek tegen NPB Universal en Paramount Pictures Corp Inc blijft  lopen, omdat 
deze studio’s hun praktijken niet hebben bijgestuurd.

3.3. Sectorale onderzoeken

Sectoraal onderzoek naar verkoop sportrechten voor gebruik op 3G-netwerken (81)

92. De mobiele technologie van de derde generatie (3G) wordt momenteel in snel 
tempo overal in de wereld geïntroduceerd. Het aantal klanten groeit zelfs sneller dan in 
dezelfde fase van de ontwikkeling van de GSM-technologie het geval was.

93. De Commissie heeft  haar inspanningen opgedreven om concurrentieversto-
rende gedragingen tegen te gaan die de ontwikkeling van deze belangrijke opkomende 
markten zouden kunnen fnuiken.

94. De Commissie heeft  diverse praktijken van gevestigde spelers geïdentifi ceerd 
die de toegang van nieuwe mediaexploitanten tot belangrijke sportcontent zouden 
kunnen beperken, zoals de weigering klank- en beeldmateriaal te verstrekken, het 
koppelen van televisierechten aan nieuwe media/UMTS-rechten, embargo’s waarbij 
televisie-uitzendingen worden bevoordeeld ten opzichte van nieuwe vormen van 
verslaggeving, of het aankopen van nieuwe media/UMTS-rechten op exclusieve basis.

95. Om een volledige kijk te hebben op de specifi eke kenmerken en om de 
bestaande en potentiële problemen in verband met toegang tot 3G-content aan te 
pakken, is de Commissie, samen met de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, op 
30 januari een sectoraal onderzoek begonnen naar de verkoop van sportrechten voor 
gebruik op 3G-netwerken.

96. De eerste, verkennende fase werd in augustus afgesloten. Zo kon informatie 
worden vergaard over de stand van de uitrol van 3G, met inbegrip van de verkoop van 
3G-rechten aan mobiele exploitanten. Bovendien kreeg de Commissie nu een overzicht 
van het soort beperkingen dat voor 3G-sportrechten wordt opgelegd. Verzoeken om 
inlichtingen werden aan een aantal, vooral grote televisiezenders, mobiele exploitanten 
en contenteigenaren gezonden.

97. De tweede fase van het onderzoek begon in september. Toen werd het 
onderzoek verruimd tot een ruimer aantal spelers in de markt. Daarnaast werden 

(81) Persbericht IP/04/134 van 30.1.2004.
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follow-upvragenlijsten gezonden aan de spelers die in de eerste fase werden bevraagd. 
Deze fase zou gedetailleerde informatie moeten opleveren over de contracten die voor 
de levering van 3G-sportrechten gelden.

KADER 5: AUTOMOBIELDISTRIBUTIE EN -REPARATIE

Ook in 2004 hield de Commissie toezicht op de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 1400/2002 en hielp zij belanghebbenden bij de interpretatie 
ervan. In deze periode tekenden zich al enkele opkomende trends af. Met name 
stegen de prijzen van auto’s trager dan die voor andere goederen; daarnaast 
vielen ook duidelijke tekenen waar te nemen van toegenomen convergentie in de 
hele EU. De consolidatie in de dealernetwerken zette door, maar vele dealers bij 
wie het contract afl iep door de reorganisatie van de netwerken, hebben toch hun 
voordeel kunnen doen met de groepsvrijstelling en zijn op de markt gebleven 
als erkende reparateurs. Ook werd meer geïnvesteerd in betere distributie- en 
reparatiefaciliteiten. Het moet echter helder zijn dat deze ontwikkelingen niet 
veel meer kunnen zijn dan een eerste aanwijzing van de impact van de nieuwe 
groepsvrijstelling en dat de reële impact op de markt pas op langere termijn ten 
gronde kan worden beoordeeld.

De Commissie heeft , in de lijn van haar taak om op de tenuitvoerlegging 
van Verordening (EG) nr. 1400/2002 op regelmatig basis toe te zien, een 
diepgaand onderzoek uitgevoerd van de systemen die automobiel- en 
vrachtwagenproducenten hebben uitgewerkt om onafh ankelijke spelers toegang 
te geven tot de technische informatie die nodig is voor het uitvoeren van 
reparaties. Daarnaast blijft  zij ook de ontwikkeling van de automobielprijzen in 
de hele EU van nabij volgen en geeft  zij daarover twee verslagen uit, in maart en 
juli. Dat laatste verslag ging over de eerste zes maanden na de inwerkingtreding 
van de nieuwe verordening. Ook was dit de eerste maal dat gegevens over alle 25 
lidstaten werden verwerkt (voor meer details, zie verder).

Daarnaast heeft  de Commissie in de periode waarover dit verslag handelt, 
haar handhavingsbeleid verder toegespitst op bepaalde zaken die belangrijke 
vraagstukken op mededingingsgebied aan de orde stellen. Daarbij gaat het 
onder meer om problemen van erkende en onafh ankelijke reparateurs inzake 
toegang tot OEM’s en concurrerende reserveonderdelen, het eventuele bestaan 
van kunstmatige drempels voor de toetreding tot netwerken van erkende 
reparateurs, en beweerde beperkingen op de mogelijkheden van dealers om 
auto’s van concurrerende merken te verkopen. Deze vraagstukken worden nog 
nader bestudeerd in het kader van lopende onderzoeken. In afwachting daarvan 
heeft  de Commissie haar standpunt kenbaar gemaakt in een zaak die verband 
hield met de distributie- en serviceovereenkomsten van Porsche; daarbij lichtte



I — Antitrust — Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag

55

zij de toepassing van de de-minimisregel in het kader van Verordening (EG) 
nr. 1400/2002 toe (zie ook verder).

Sinds Verordening (EG) nr. 1/2003 van kracht is geworden — waarbij ook 
de nationale rechters en mededingingsautoriteiten bevoegdheden hebben 
gekregen — kunnen de mededingingsautoriteiten ook ten volle gebruikmaken 
van de kennis die ze van de automobielsector bezitten, en kunnen ze een beroep 
doen op de samenwerkingsmechanismen die binnen het European Competition 
Network (ECN) zijn opgezet. Zo heeft  de Commissie op 19 oktober een workshop 
georganiseerd waaraan vertegenwoordigers van mededingingsautoriteiten 
hebben deelgenomen om ervaringen uit te wisselen en discussies te houden over 
de toepassing van Verordening (EG) nr. 1400/2002.

Toegang tot technische informatie

In oktober heeft  de Commissie een studie gepubliceerd over de kwestie van 
de toegang van onafh ankelijke spelers in de automobielsector tot technische 
informatie. Deze studie werd in opdracht van de Commissie uitgevoerd door 
het Institut für Kraft fahrwesen Aachen (TU Aken). Daarbij werd nagegaan hoe 
de autobouwers hebben ingespeeld op de verplichtingen van de verordening 
wat betreft  technische informatie voor garagehouders, werktuigproducenten 
of uitgevers van technische documentatie. Al deze spelers zijn onmisbaar om 
te zorgen voor een gezonde concurrentie in de reparatiesector, temeer daar de 
technische vooruitgang iedere (zelfs banale) reparatie steeds complexer maakt. 
Volgens deze studie geven de autobouwers toegang tot technische informatie 
voor nagenoeg alle modellen die de voorbije tien jaar op de markt zijn gebracht. 
Ze stellen deze informatie beschikbaar via internet, cd/dvd en/of in gedrukte 
vorm. De kwaliteit van deze informatie is echter nog vaak onbevredigend, 
omdat de informatie moeilijk te vinden is of alleen in een omvangrijk en duur 
„pakket” te raadplegen is. Ook de inhoud van de informatie is vaak onvoldoende: 
bepaalde autobouwers zijn karig met informatie die nochtans van vitaal belang 
is voor bijvoorbeeld producenten van diagnostische apparatuur. Ten slotte is 
ook gebleken dat de uitgevers van technische informatie moeite hebben om de 
informatie te krijgen die ze nodig hebben voor het samenstellen van hun door 
onafh ankelijke reparateurs zo gewaardeerde documentatie.

Positieve trend in de prijsverschillen bij auto’s

In maart en juli bracht de Commissie een verslag uit over de prijsverschillen bij 
auto’s in de Europese Unie. Uit mededingingsoogpunt gaven deze twee recentste 
verslagen, die op de cijfers van november respectievelijk mei waren gebaseerd, 
een vrij bevredigende evolutie naar prijsconvergentie binnen het eurogebied te
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zien. Bleek in het verslag van juli 2003 het prijsverschil binnen het eurogebied 
nog voor eenderde van de modellen meer dan 20 % te bedragen, dan was dit 
in het recentste verslag al gedaald tot bijna een kwart van de modellen. Voorts 
valt ook op dat deze convergentie plaatsvindt tegen een algemene achtergrond 
van betrekkelijke prijsstabiliteit in de EU. In vergelijking met juli 2003 is de 
prijsindex voor auto’s in de EU in juli 2004 met slechts 0,6 % gestegen — 
tegenover 2,3 % voor de algemene infl atie. Het verslag van juli 2004 bevat voor 
het eerst ook prijzen in de tien nieuwe lidstaten. Deze lijken niet erg af te wijken 
van de prijzen in de EU-15: sommige modellen zijn in enkele nieuwe lidstaten 
goedkoper, andere dan weer niet. Tegenover juli 2003 is de prijsindex voor auto’s 
in juli 2004 sterk gestegen in Polen (+ 8,4 %) en Letland (+ 4,1 %), maar gedaald 
in Estland (– 6,8 %), Litouwen (– 4,9 %) en de Tsjechische Republiek (– 3,3 %).

Distributie- en aftersalesovereenkomsten van Porsche

Op 30 april heeft  de Commissie de procedure beëindigd tegen nieuwe 
standaardovereenkomsten voor importeurs, dealers en erkende reparateurs 
die Porsche had aangemeld. De automobielproducent stemde erin toe deze 
overeenkomsten, die in de hele EU en EER worden gebruikt, zodanig aan te 
passen dat ze geen van de hardcore beperkingen meer bevatten die in artikel 
4 van Verordening (EG) nr. 1400/2002 zijn opgesomd. Met name beperken de 
aangepaste distributiecontracten niet langer de mogelijkheid van Porsche-dealers 
om de aft er-salesservice uit te besteden aan een erkend Porsche-servicecentre en 
hoeven Porsche-servicecentres ook geen nieuwe auto’s meer te verkopen.

De Commissie besloot haar onderzoek naar de andere bepalingen in de 
distributieovereenkomsten van Porsche niet meer voort te zetten, omdat gebleken 
was dat Porsche op alle nationale markten in de EU een marktaandeel van 
minder dan 5 % had voor de duurdere sportwagens en de sport utility vehicles 
(SUV’s). Zoals in de de-minimismededeling immers staat uitgelegd, draagt een 
leverancier die met een distributiesysteem werkt op een markt waar bijna alle 
ondernemingen hetzelfde soort restrictieve overeenkomsten gebruikt, niet in 
aanzienlijke mate bij tot een cumulatief marktafschermingseff ect wanneer zijn 
marktaandeel niet meer dan 5 % bedraagt en de overeenkomsten geen hardcore 
beperkingen bevatten.

Wat de aft er-salesovereenkomsten betreft , heeft  Porsche aanvaard dat zij misschien 
geen groepsvrijstelling kan krijgen wanneer zij voor haar netwerk van erkende 
Porsche-servicecentres werkt met een systeem van kwantitatieve selectieve 
distributie. Haar netwerk heeft  immers een marktaandeel van meer dan 30 % 
op de markt voor de reparatie voor Porsches, zodat de de-minimismededeling 
duidelijk niet van toepassing is. Een zuiver kwalitatieve selectie stelt het netwerk 
open voor kandidaten die een erkend Porsche-servicecentre willen openen.



I — Antitrust — Artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag

57

Om dat mogelijk te maken, heeft  Porsche erin toegestemd de desbetreff ende 
kwaliteitscriteria mee te delen aan iedere geïnteresseerde reparateur.

4. Overheidsmaatregelen (Openbare bedrijven/ondernemingen met 
uitsluitende en bijzondere rechten)

4.1. Beschikkingen

Beperkingen inzake postverwerking (82)

98. Op 20 oktober heeft  de Commissie een beschikking op grond van artikel 86 
gegeven ten aanzien van een aantal bepalingen in de Duitse postwetgeving die beletten 
dat commerciële postverwerkingsbedrijven korting krijgen wanneer ze voorgesorteerde 
brieven bij sorteercentra van Deutsche Post AG aanleveren. Na een klacht van een Duitse 
vereniging van bedrijven voor postdiensten (BdKEP) is de Commissie tot de bevinding 
gekomen dat de bewuste bepalingen in de Duitse postwetgeving Deutsche Post ertoe 
aanzetten haar machtspositie te misbruiken, en zo op twee punten inbreuk te maken 
op artikel 82. In de eerste plaats wordt Deutsche Post ertoe gebracht haar marktmacht 
uit te breiden van de (gereserveerde) markt voor upstream-basispostdiensten tot 
de (geliberaliseerde) markt voor postverwerking. Ten tweede wordt Deutsche Post 
aangezet tot discriminatie tussen bulkpostbedrijven met toegang tot downstream-
sorteercentra en de daaraan verbonden kortingen, en de commerciële aanbieders van 
dat soort diensten, die dergelijke kortingen niet kunnen krijgen. Daardoor lijden deze 
laatsten een groot concurrentienadeel en krijgt de Duitse markt voor postverwerking 
niet de kans om zijn volle potentieel te ontwikkelen.

99. Postverwerking omvat het verzendklaar maken van de post (afdrukken, 
couverteren, adresseren en frankeren), de post ophalen en in postzakken doen of in 
containers die aan bepaalde normen voldoen, de post groeperen en in meer of mindere 
mate sorteren volgens bestemming, en afl everen bij de toegangspunten die door de 
aanbieder van de universele postdienst worden geëxploiteerd. Op deze markt is de 
mogelijkheid om kortingen voor downstream-toegang te bieden — besparingen op de 
portkosten — het doorslaggevende verkoopargument voor klanten.

100. Deutsche Post heeft  het uitsluitende recht om brieven van minder dan 
100 gram op te halen, te sorteren, te transporteren en te bestellen (de zogenaamde 
gereserveerde diensten). Het aanbieden van postverwerkingsdiensten zoals het 
voorsorteren van de post en het transport ervan van de afzender naar een bepaald 

(82) Zaak nr. COMP/38.745 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).
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toegangspunt op het netwerk van de gevestigde exploitant, maakt geen deel uit van de 
gereserveerde dienstverlening uit de postrichtlijn (83).

101. De Commissie kwam tot de bevinding dat de Duitse regering niet kon aantonen 
dat het weigeren van dit soort kortingen aan commerciële aanbieders gerechtvaardigd 
was op grond van artikel 86, lid 2. Zij herhaalde ook dat, zoals in de mededeling 
van 1998 over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector (84) werd 
aangegeven, commerciële postverwerkingsbedrijven vrij en zonder enige discriminatie 
uit de beschikbare toegangspunten tot het openbare postnetwerk moeten kunnen 
kiezen (85).

4.2. Verwerping van klachten

UFEX (86)

102. Op 19 november heeft  de Commissie een beschikking gegeven waarbij de 
klacht werd verworpen die de Union Française de l’Express en drie van haar leden 
(DHL, FedEx en Crie) tegen Frankrijk, La Poste en Chronopost hadden ingediend. 
Dit besluit kwam er omdat er geen communautair belang was bij de voortzetting van 
het onderzoek. Volgens de klacht had La Poste haar machtspositie op de markt voor 
gereserveerde, gewone postdiensten proberen te misbruiken door deze uit te breiden 
tot de expressepost in Frankrijk, een markt waarop het geaffi  lieerde Chronopost actief 
is. Zodoende zou de onderneming inbreuk op de artikelen 86 en 82 hebben gemaakt. 
Het vermeende misbruik betrof kruissubsidiëring in de periode dat Chronopost 
van start ging (1986) en nadien. Chronopost kreeg van La Poste namelijk tegen 
buitensporig lage tarieven commerciële en logistieke bijstand, zodat zij ongewoon lage 
tarieven kon berekenen om zo concurrenten uit de markt te drukken. De klacht werd 
na een verzoek van de klagers in september 2000 opnieuw onderzocht in het licht van 
een reeks arresten waarin het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg een 
eerste afwijzingsbeschikking uit december 1994 nietig hadden verklaard. Wat betreft  
het gebrek aan communautair belang bij een verder onderzoek van de zaak, wordt in 
de nieuwe afwijzingsbeschikking als reden onder meer aangevoerd dat de praktijken 
waartegen werd geklaagd — en die in ieder geval niet hard konden worden gemaakt — 

(83) Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreff ende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de 
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998), gewijzigd 
bij Richtlĳn 2002/39/EG van 10 juni 2002 (PB L 176 van 5.7.2002).

(84) Mededeling over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector en over de 
beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten (PB C 39 van 
6.2.1998).

(85) Zowel Duitsland als Deutsche Post hebben tegen deze beschikking beroep ingesteld; zaken nrs. 
T-490/04 en T-493/04.

(86) Zaak nr. COMP/38.663.
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meer dan tien jaar geleden werden stopgezet. Sindsdien is daarvan op de desbetreff ende 
markt geen concurrentieverstorende impact meer te merken.

C — ECN: OVERZICHT VAN DE SAMENWERKING

1. Algemeen overzicht

Oprichting van het European Competition Network (ECN)

103. Een van de belangrijkste doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1/2003 
en van het moderniseringspakket was nationale handhavingsinstanties nauwer te 
betrekken bij de toepassing van de EU-mededingingsregels. Om in een systeem 
van parallelle bevoegdheden een coherente toepassing van de artikelen 81 en 82 te 
garanderen, werd voor de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten een aantal 
mechanismen gecreëerd. De artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 1/2003 en de 
ECN-mededeling (87) zijn de belangrijkste pijlers die het functioneren van het systeem 
en de samenwerking binnen het European Competition Network (ECN) schragen.

104. Het ECN bestaat, naast de Commissie, uit de nationale mededingingsau-
toriteiten die worden aangewezen overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EG) 
nr. 1/2003. De samenwerking binnen het ECN is al in 2003 van start gegaan: er werden 
werkgroepen opgericht voor het bespreken van bepaalde cruciale onderdelen van de 
ECN-mededeling en van meer algemene vraagstukken in verband met de overgang 
naar het nieuwe handhavingssysteem die binnen dat forum waren onderzocht. Voorts 
zijn veertien subgroepen opgericht die sectorspecifi eke vraagstukken moeten bespre-
ken. In 2004 functioneerde het ECN voor het eerst voluit en was het betrokken bij 
de toepassing van de EU-concurrentieregels in individuele zaken. Tegen 1 mei waren 
ook verfi jnde IT-supportsystemen opgezet die alle ECN-leden in staat moeten stel-
len  informatie uit te wisselen en de zaken te volgen die binnen het netwerk worden 
behandeld.

Verdeling van de zaken

105. Om de zaken zo doelmatig mogelijk te verdelen, brengen de bij het netwerk 
aangesloten autoriteiten elkaar op de hoogte vóór of kort na de eerste formele 
onderzoeksmaatregelen in alle zaken waarin het om de toepassing van de artikelen 81 
of 82 gaat. In 2004 werden zo in totaal 298 zaken binnen het netwerk behandeld: 99 
door de Commissie en 199 door de nationale mededingingsautoriteiten.

106. Zoals verwacht, werd binnen het netwerk slechts een heel beperkt aantal zaken 
naar een andere autoriteit verwezen (minder dan 1 % van het totaal). Zaken blijven 
normaalgesproken bij de autoriteit die deze begon te onderzoeken.

(87) Zie deel I.A.I.
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107. In sommige gevallen vonden bilaterale discussies plaats tussen de Commissie 
en een nationale mededingingsautoriteit, die erin resulteerden dat deze laatste erin 
toestemde een klacht te behandelen die aanvankelijk bij de Commissie was ingediend. 
In één geval vond verwijzing plaats in een later stadium, toen de Commissie de 
procedure had ingeleid om toezeggingen te aanvaarden voor de hele EU (88), ook al 
waren sommige nationale mededingingsautoriteiten de zaak al aan het onderzoeken.

Onderlinge bijstand bij het vergaren van feitenmateriaal

108. Verordening (EG) nr. 1/2003 geeft  de leden van het netwerk instrumenten 
waardoor ze elkaar kunnen bijstaan door namens een andere autoriteit 
onderzoeksmaatregelen uit te voeren (artikel 22) en, meer algemeen, door de uitwisseling 
van informatie (artikel 12). Al in de eerste dagen dat Verordening (EG) nr. 1/2003 
van kracht was, hebben diverse autoriteiten van artikel 22 gebruikgemaakt: inspecties 
werden uitgevoerd op verzoek van diverse nationale mededingingsautoriteiten en de 
verzamelde informatie werd doorgeleid overeenkomstig artikel 12. In totaal werd in 
acht maanden tijd elfmaal gebruikgemaakt van artikel 22.

109. Ook maken de leden van het netwerk regelmatig gebruik van de mogelijkheid 
om, overeenkomstig artikel 12, informatie uit te wisselen. In minstens twee gevallen 
werd in verband met clementieverzoeken informatie uitgewisseld, met de instemming 
van de clementieverzoeker.

Coherente toepassing van het EU-recht

110. Volgens artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 moeten nationale 
mededingingsautoriteiten de Commissie minstens dertig dagen vooraf informeren 
over een negatieve beslissing. In de periode na 1 mei werd de Commissie over 
33 mededingingszaken geïnformeerd waarin een nationale mededingingsautoriteit 
een besluit op grond van artikel 81 en/of 82 wilde nemen. Daarvan hadden achttien 
zaken betrekking op artikel 81, dertien op artikel 82 en twee op beide artikelen. In een 
aantal van deze zaken heeft  DG Concurrentie de betrokken mededingingsautoriteiten 
opmerkingen meegedeeld. In geen van deze zaken heeft  de Commissie de procedure 
ingeleid waardoor een nationale mededingingsautoriteit, op grond van artikel 11, lid 6, 
van Verordening (EG) nr. 1/2003, haar bevoegdheid werd ontnomen om de artikelen 
81 en 82 toe te passen.

Algemene convergentie van de nationale wetgeving

111. Tot slot werd in 2004 de wetgeving in diverse lidstaten ingrijpend 
gemoderniseerd. Bijna al deze aanpassingen resulteerden in grotere convergentie 
tussen de nationale stelsels en Verordening (EG) nr. 1/2003. In totaal hebben twintig 
lidstaten hun nationale aanmeldingsysteem afgeschaft  of zijn ze van plan dat te doen, 

(88) Zaak nr. COMP/39.116 — Coca-Cola.
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terwijl zeventien lidstaten geheel of gedeeltelijk gelijklopende clementieregelingen 
hebben. Dankzij deze ontwikkelingen is het voor ondernemingen eenvoudiger de wet- 
en regelgeving na te leven en gaat het systeem nog beter functioneren.

2. Toepassing van EU-mededingingsregels door de nationale rechters 
in de EU: verslag over de toepassing van artikel 15 van verordening 
(EG) nr. 1/2003

Verzoeken om een advies

112. Artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 biedt de nationale rechter de 
mogelijkheid de Commissie om gegevens te vragen waarover deze beschikt, of haar om 
een advies te vragen over punten die met de toepassing van de EU-mededingingsregels 
verband houden. In 2004 ontving de Commissie negen verzoeken om een advies; 
daarvan waren er zes afk omstig van een Spaanse rechter en deze hadden alle betrekking 
op een vergelijkbaar soort distributieovereenkomst in de energiesector. Daarbij ging 
het vooral om vragen omtrent het onderscheid tussen agent en detailhandelaar in het 
EU-mededingingsrecht en om clausules inzake een maximumbrandstofprijs voor de 
detailhandel en niet-concurrentiebedingen voor brandstoff en die tot marktafscherming 
konden leiden. De antwoorden van de Commissie op deze zes verzoeken waren 
grotendeels gebaseerd op haar voorlopige beoordeling in de zaak-Repsol CPP (89).

113. Volgens de Belgische mededingingswetgeving moeten de Belgische rechters 
wanneer ze twijfel hebben over de toepassing van de mededingingsregels, een 
prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Beroep te Brussel. Begin december heeft  
het Hof van Beroep te Brussel drie dergelijke vragen naar de Commissie doorgeleid 
onder de vorm van een verzoek om advies. Deze verzoeken betroff en vragen omtrent 
de gelijktijdige toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, het 
toepassingsbereik van artikel 82, onder c, van het EG-Verdrag, Verordening (EG) 
nr. 2790/1999 van de Commissie (groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten) en 
de daarbij aansluitende richtsnoeren, en de de-minimismededeling.

Een publiek toegankelijke database voor vonnissen van nationale rechters

114. Volgens artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003 moeten EU-lidstaten 
de Commissie een kopie bezorgen van alle schrift elijke beslissingen van nationale 
rechters waarin het om de toepassing van de artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag 
gaat. De Commissie heeft  36 vonnissen ontvangen die van na 1 mei 2004 dateren en 
heeft  die op de website van DG Concurrentie gezet, voorzover deze vonnissen niet 

(89) Zie punt 6 van de bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 
(PB C 258 van 20.10.2004).
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als vertrouwelijk waren aangemerkt (90). Het overgrote deel van deze vonnissen (29) 
betrof particuliere handhavingsinitiatieven, waarbij in de meeste gevallen gevraagd 
werd een overeenkomst nietig te verklaren wegens de onverenigbaarheid ervan met de 
EU-mededingingsregels.

Het maken van opmerkingen door de Commissie en door de nationale 
mededingingsautoriteiten

115. Artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1/2003 biedt de Commissie en 
de nationale mededingingsautoriteiten de mogelijkheid bij de nationale rechter 
opmerkingen te maken over kwesties die verband houden met de toepassing van de 
EU-mededingingsregels. Zelf heeft  de Commissie nog niet van deze mogelijkheid 
gebruikgemaakt, maar de Belgische, Duitse en Franse mededingingsautoriteiten hebben 
dat wel gedaan. Deze mededingingsautoriteiten hadden, op grond van hun respectieve 
nationale wetgeving, echter ook al vóór 1 mei 2004 de bevoegdheid opmerkingen bij de 
nationale rechter te maken.

Financiering van de opleiding van nationale rechters op het gebied 
van het EU-mededingingsrecht

116. Sinds 2002 verstrekt de Commissie medefi nanciering voor projecten om 
nationale rechters op te leiden op het gebied van het EU-mededingingsrecht. In 2004 
heeft  de Commissie medefi nanciering verstrekt voor vier opleidingsprojecten (91) en 
heeft  zij een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd, waarna nog eens tien 
contracten werden gesloten — voor een bedrag van meer dan 400 000 EUR. Die moeten 
in 2005 opleiding geven aan meer dan 700 nationale rechters uit alle 25 EU-lidstaten (92).

3. Energie

117. In 2004 heeft  de Commissie binnen het ECN een subgroep Energie 
opgericht. Deze subgroep wil een forum bieden om cruciale thema’s te bespreken, 
een gemeenschappelijke aanpak helpen ontwikkelen voor de toepassing van de 
EU-mededingingsregels op de energiemarkten, en aanzetten tot mededingingstoezicht 
op de EU-energiemarkten. Bedoeling is dat de subgroep Energie niet alleen 
technische vergaderingen houdt, maar ook bijeenkomsten op hoog niveau waarop de 
toezichthouders kunnen worden uitgenodigd.

(90) De niet-vertrouwelijke versies van deze vonnissen van nationale rechters zijn te vinden onder: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html.

(91) Meer details over de projecten waarvoor medefi nanciering werd verstrekt, zijn te vinden op de 
website van DG Concurrentie: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_
of_projects_co_fi nanced_out_of_3rd_call.pdf.

(92) De oproep tot het indienen van voorstellen voor dit opleidingsprogramma is te vinden op de 
website van DG Concurrentie. Voor de oproep voor 2005, zie: http://europa.eu.int/comm/dgs/
competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_of_projects_co_fi nanced_out_of_3rd_call.pdf
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf
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118. In september werd een energiedag op hoog niveau georganiseerd ten 
behoeve van de leiding van de nationale mededingingsautoriteiten. Ook nationale 
toezichthouders voor de energiesector werden uitgenodigd. De bijeenkomst 
concentreerde zich op twee vraagstukken: de rol van mededingingsautoriteiten en 
toezichthouders bij het aanpakken van concurrentieverstorende gedragingen, en de 
vraag hoe de resterende obstakels voor markttoetreding uit de weg te ruimen.

119. De eerste technische vergadering van de subgroep Energie vond in december 
plaats. Naast discussies over het toekomstige werkprogramma van de subgroep ging 
de aandacht naar twee thema’s: langlopende contracten in de downstream gassector 
en sectorale onderzoeken in de energiesector. Afgesproken werd dat de subgroep 
Energie zich moet toespitsen op de mededinging in de gas- en elektriciteitssector, 
zonder evenwel andere energiemarkten (bijv. aardolie) volledig van de discussie uit 
te sluiten. Er werd gediscussieerd over een document dat DG Concurrentie over 
langlopende contracten in de downstream gassector had opgesteld. DG Concurrentie 
liet ook een document circuleren over sectorale onderzoeken en met de nationale 
mededingingsautoriteiten vond er een interessante uitwisseling van ervaringen plaats 
wat betreft  sectorale onderzoeken in de sectoren gas en elektriciteit.

4. Vervoer

ECA Werkgroep Luchtvervoer

120. In april 2002 richtte de vereniging van Europese mededingingsautoriteiten 
(ECA) tijdens haar plenaire vergadering te Athene een werkgroep luchtvervoer op, 
die voor een betere onderlinge samenwerking moet zorgen in het beleid ten aanzien 
van de sector luchtvervoer en die de concurrentie in deze sector moet versterken. 
Volgens de ECA wordt de concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen beïnvloed 
door een aantal specifi eke kenmerken van de luchtvaartsector, met name het feit dat 
het om een netwerkindustrie gaat. Op 13 mei publiceerde de werkgroep een verslag 
over fusies en allianties in de burgerluchtvaart (93), dat een overzicht biedt van het 
huidige handhavingsbeleid van de ECA wat betreft  marktafb akening, beoordeling uit 
mededingingsoogpunt en corrigerende maatregelen.

Spoorwegen

121. De subgroep Spoorwegen kwam op 29 juni voor de tweede maal bijeen. 
Hij besprak de uitkomsten van de marktstudie die DG Concurrentie en de nationale 
mededingingsautoriteiten samen hadden uitgevoerd naar de drempels voor 
daadwerkelijke mededinging in de sector vrachtvervoer per spoor. De marktspelers 
hadden voor deze studie heel wat gegevens verstrekt, maar wel op informele basis en 

(93) Dit verslag is op de website van DG Concurrentie te vinden onder: http://europa.eu.int/comm/
competition/publications/eca/report_air_traffi  c.pdf.

http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/report_air_traffi c.pdf
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bovendien moest deze informatie ook worden gecontroleerd. De subgroep besprak 
ook een ontwerp-document over goede praktijken voor de betrekkingen tussen de 
nationale mededingingsautoriteiten en de toezichthouders voor het spoorvervoer (deze 
instanties moesten worden opgericht in het kader van het eerste pakket richtlijnen 
voor het spoor). Deze bespreking diende als voorbereiding voor een later te houden 
gezamenlijke bijeenkomst van de beide soorten instanties.

5. Financiële diensten

122. In de fi nanciëledienstensector waren er in 2004 binnen het ECN subgroepen 
actief voor betaalkaarten, verzekeringen en eff ecten.

123. De ECN-subgroep Betaalkaartnetwerken kwam op 17 juni voor het eerst in 
Brussel bijeen. Op die bijeenkomst wilde de Commissie vooral de uitkomsten van haar 
marktstudies over betalingen met krediet- en debetkaarten in Europa aan de nationale 
mededingingsautoriteiten voorstellen. Dit vormde de basis voor een bespreking van 
specifi eke zaken, maar ook van methodologische vraagstukken en ontwikkelingen in de 
sector. Dit soort actieve coördinatie wil een gemeenschappelijke kennisbasis tot stand 
brengen en een gemeenschappelijke visie op mededingingsvraagstukken in verband 
met betaalkaarten. Diverse vertegenwoordigers van nationale mededingingsautoriteiten 
(Denemarken, Polen en het Verenigd Koninkrijk) presenteerden de onderzoeken 
die ze lopen hadden wat betreft  overeenkomsten inzake afwikkelingsvergoedingen 
van betaalkaartnetwerken die in hun land actief zijn. De mededingingsautoriteiten 
van Nederland, Finland en Italië presenteerden hun zaken in verband met nationale 
debetkaartnetwerken. Diverse delegaties wezen er op dat de omvang van de afwikkeling 
bij debetkaartregelingen verband houdt met de mate waarin er concurrentie is 
op de markt voor werving en emittering. Ook overwegen lokale banken in een 
aantal EU-landen bestaande, nationale betaalkaartnetwerken te verlaten en aan te 
sluiten bij een internationaal betaalkaartsysteem, waardoor ze extra-inkomsten uit 
afwikkelingsvergoedingen zullen krijgen. In lidstaten waar de beide internationale 
betaalkaartnetwerken Visa en MasterCard zich als lokale debetkaartnetwerken hebben 
gevestigd, wordt in hoofdzaak met afwikkeling gewerkt en ligt de desbetreff ende 
vergoeding hoog. De discussie leerde dat er voor deze sector, wat de mededinging 
betreft , behoeft e is aan een gecoördineerd handhavingsbeleid in heel Europa.

124. De tweede bijeenkomst van de ECN-subgroep Verzekeringen vond op 27 oktober 
te Brussel plaats. Op deze tweede bijeenkomst werd duidelijk dat de provisies voor 
verzekeringstussenpersonen en -makelaars een van de kernpunten moeten zijn bij het 
onderzoek dat een aantal autoriteiten binnen het netwerk uitvoeren. Deze onderzoeken 
brachten ook een aantal mogelijke mededingingsvraagstukken aan het licht.

125. Het netwerk van deskundigen op het gebied van eff ecten kwam in juni voor 
de tweede maal bijeen. Ondanks de complexiteit van het onderwerp, waren er erg veel 
deelnemers en werd er bijzonder actief aan de discussies deelgenomen. Doel van deze 
bijeenkomst was bij alle nationale autoriteiten tot een wederzijds begrip te komen wat 
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betreft  handel in, clearing en afwikkeling van eff ecten in de EU-25. Ook een uitwisseling 
van standpunten over activiteiten op het gebied van mededinging en toezicht in het 
eff ectenbedrijf moesten aan bod komen.

126. Dankzij de feedback die de Commissie van de nationale autoriteiten kreeg, 
zullen in de toekomst de bijeenkomsten en contacten met de mededingingsautoriteiten 
nog beter kunnen verlopen.

D — RECHTSZAKEN: EEN SELECTIE

Adalat

127. Op 6 januari (94) heeft  het Hof van Justitie uitspraak gedaan over twee zaken 
waarin beroep was ingesteld (onder meer door de Commissie) tegen het arrest van het 
Gerecht van eerste aanleg in de zaak-Adalat (95). Het Gerecht van eerste aanleg had de 
beschikking nietig verklaard (96) waarin de Commissie tot de bevinding was gekomen 
dat met uitvoerverboden in de contractuele betrekkingen tussen Bayer en haar 
wederverkopers inbreuk was gemaakt op artikel 81 van het EG-Verdrag. Het Gerecht had 
in dat verband geoordeeld dat de Commissie niet rechtens genoegzaam had aangetoond 
dat de wederverkopers met het zakelijke beleid van Bayer hadden ingestemd en dat, bij 
gebreke van een overeenkomst, artikel 81 niet op dergelijke gedragingen van toepassing 
was. Het Hof van Justitie heeft , op grond van de door de Commissie aangedragen 
bewijzen, bevestigd dat geen wilsovereenstemming was aangetoond. Daarbij heeft  het 
Hof het begrip „overeenkomst” in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag verhelderd. 
Belangrijk is echter dat het Hof preciseerde dat het in die procedure niet ging om de 
eventuele toepassing van andere onderdelen van artikel 81 of artikel 82 van het EG-
Verdrag, noch om andere mogelijke omschrijvingen van de relevante markt.

Cementkartel

128. In zijn arrest van 7 januari (97) heeft  het Hof van Justitie in beroep de 
geldboete verlaagd die een van de partijen door de Commissie (98) was opgelegd voor 
haar rol in het cementkartel. Bij de bepaling van de geldboete aan de hand van de 
omzet had de Commissie volgens het Hof de omzet van de dochterondernemingen 
van Ciments français SA niet in aanmerking mogen nemen, omdat Ciments français 

(94) Gevoegde zaken C-2/01 P en C-3/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV en 
Commissie/Bayer AG, Jurispr. 2004, blz. I-23.

(95) Zaak T-41/96, Bayer/Commissie, Jurispr. blz. II-3383.
(96) Beschikking 96/478/EG van 10 januari 1996 in zaak nr. IV/34.279/F3 — Adalat (PB L 201 van 

9.8.1996). Deze zaak betrof beperkingen op parallelimport van geneesmiddelen en is genoemd 
naar het product van Bayer waarover de procedure ging.

(97) Gevoegde zaken C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219/00 P, 
Aalborg Portland A/S e.a./Commissie, Jurispr. 2004, blz. I-123.

(98) Beschikking 94/815/EG van 30 november 1994 in zaken nrs. IV/33.126 en 33.322 — Cement 
(PB L 343 van 30.12.1994).
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over deze dochterondernemingen nog geen zeggenschap had toen zij zich schuldig had 
gemaakt aan de inbreukmakende gedragingen. Het Hof heeft  de hogere voorzieningen 
voor het overige afgewezen en zodoende het arrest van het Gerecht van eerste aanleg 
grotendeels bekrachtigd (99).

Postdiensten: Asempre

129. In zijn arrest van 11 maart (100) heeft  het Hof van Justitie uitspraak gedaan in 
een verzoek om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van Richtlijn 97/67/EG 
betreff ende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor 
postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (101). 
Het Hof van Justitie maakte duidelijk dat artikel 7 van die richtlijn lidstaten niet 
toestaat de omvang van aan de leverancier van de universele postdienst voorbehouden 
dienstverlening uit te breiden door aan zelfb ezorging (102) een of meer van de volgende 
voorwaarden te verbinden:

• de ontvanger dient dezelfde persoon te zijn als de afzender;

• de diensten aan derden mogen niet worden verricht in het kader van de handels- of 
ondernemingsactiviteit van de dienstverrichter;

• de diensten mogen niet worden verricht via interne koeriersdiensten of met andere, 
soortgelijke middelen, en

• dergelijke verrichtingen mogen de diensten die aan de leverancier van de universele 
dienst zijn voorbehouden, niet verstoren.

130. Voorts blijkt uit dit arrest dat postgirodiensten (waarbij via het openbare 
postnetwerk betalingen aan natuurlijke of rechtspersonen worden verricht) niet binnen 
de werkingssfeer van Richtlijn 97/67/EG vallen.

Grafi etelektrodenkartel

131. In zijn arrest van 29 april (103) heeft  het Gerecht van eerste aanleg de geldboeten 
verlaagd die de Commissie (104) aan de deelnemers van het grafi etelektrodenkartel 

(99) Gevoegde zaken T-25/95, T-26/95, T-30/95 tot T-32/95, T-34/95 tot T-39/95, T-42/95 tot 
T-46/95, T-48/95, T-50/95 tot T-65/95, T-68/95 tot T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 en T-104/95, 
Cimenteries CBR e.a./Commissie, Jurispr. 2000, blz. II-491.

(100) Zaak C-240/02, Asempre e.a., Jurispr. 2004, blz. I-2461.
(101) PB L 15 van 21.1.1998.
(102) Zelfbezorging is — volgens overweging 21 van de richtlijn — „het verzorgen van postdiensten 

door een natuurlijke of een rechtspersoon van wie de poststukken uitgaan, of het verzorgen van 
de ophaling en de verzending van deze stukken door een derde die uitsluitend namens deze 
persoon handelt”.

(103) Gevoegde zaken T-236/01, T-239/01, T-244/01 tot T-246/01, T-251/01 en T-252/01, Tokai Carbon 
Co Ltd e.a./Commissie (nog niet bekendgemaakt).

(104) Beschikking 2002/271/EG betreff ende zaak nr. COMP/E-1/36.490 — Grafi etelektroden (PB L 100 
van 16.4.2002).
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had opgelegd. Het Gerecht was namelijk van oordeel dat de Commissie niet op een 
coherente wijze de categorieën had bepaald die zij bij de berekening van de geldboeten 
in het kader van haar richtsnoeren inzake het opleggen van geldboeten (105) gebruikte. 
Het Gerecht maakte van zijn volledige rechtsmacht gebruik om een nieuwe categorie 
te creëren en om voor sommige ondernemingen het basisbedrag voor de berekening 
van de geldboeten te veranderen. Andere verlagingen van de geldboeten hielden 
vooral verband met de vraag in hoeverre de ondernemingen hadden meegewerkt, een 
gegeven waarmee de Commissie rekening had moeten houden door een verlaging van 
de geldboeten toe te kennen. Volgens het Gerecht vielen bepaalde door de partijen 
verstrekte bewijsstukken onder de bescherming tegen zelfb eschuldiging en moesten 
deze dus als een vrijwillige bijdrage van de partijen worden beschouwd.

132. Daarnaast bevestigde het Gerecht van eerste aanleg echter dat, wanneer een 
onderneming tijdens de administratieve procedure uitdrukkelijk de feiten heeft  erkend 
die de Commissie haar (in de mededeling van punten van bezwaar) ten laste heeft  
gelegd en waarvoor de Commissie de onderneming een verlaging van de geldboete heeft  
toegekend, deze feiten moeten worden geacht vast te staan. Deze feiten kunnen dus in 
het kader van de procedure voor het Gerecht in beginsel niet meer worden betwist en 
de onderneming moet zelfs rekenen met een verhoging van de geldboeten door het 
Gerecht van eerste aanleg. Voorts heeft  het Gerecht bevestigd dat de Commissie aan een 
kartel sancties mag opleggen die worden gecumuleerd met sancties die in jurisdicties 
buiten de EU worden opgelegd. Bovendien is de Commissie niet verplicht met deze 
sancties rekening te houden bij het vaststellen van de geldboeten die zij oplegt (106).

Kartel naadloze stalen buizen

133. In zijn arresten van 8 juli (107) heeft  het Gerecht van eerste aanleg de geldboeten 
verlaagd die de Commissie had opgelegd (108) aan de deelnemers van het kartel voor 
naadloze stalen buizen. Daarmee wilde het Gerecht rekening houden met feit dat 
de inbreuk minder lang had geduurd. Het Gerecht was namelijk tot de bevinding 
gekomen dat de Commissie niet de volledige duur van de inbreuk had aangetoond, die 
een van de elementen is waarop zij de bedragen van haar geldboeten had gebaseerd. 
In dit verband oordeelde het Gerecht dat het in de bijzondere omstandigheden van 
deze zaak aan de Commissie was bewijsstukken over te leggen over de vraag wanneer 
precies een eind was gekomen aan de vrijwillige beperkingsovereenkomsten tussen 

(105) Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten (PB C 9 van 14.1.1998).
(106) Tegen dit arrest is beroep ingesteld door de Commissie (zaak C-301/04 P) en diverse andere 

partijen, met name SGL (zaak C-308/04 P), Showa Denko (zaak C-289/04 P) en SEC Corporation 
(zaak C-307/04 P, doorgehaald bij beschikking van 25.11.2004).

(107) Zaak T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commissie (nog niet bekendgemaakt); zaak T-48/00, 
Corus UK Ltd / Commissie; zaak T-50/00, Dalmine SpA/Commissie (nog niet bekendgemaakt), en 
gevoegde zaken T-67/00, T-68/00, T-71/00 en T-78/00, JFE Engineering Corp e.a./Commissie, (nog 
niet bekendgemaakt).

(108) Beschikking 2003/382/EG van 8 december 1999 betreff ende zaak nr. IV/E-1/35.860-B — Naadloze 
stalen buizen (PB L 140 van 6.6.2003).
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de EU en Japan, die de Commissie bij het bepalen van de duur van de inbreuk in 
aanmerking had genomen. Voor de Japanse ondernemingen die bij het kartel waren 
betrokken, verlaagde het Gerecht van eerste aanleg de geldboetes ook omdat hun rol 
binnen het kartel minder groot was. Ze waren immers bij een onderdeel van de inbreuk 
(leveringscontracten voor Corus) niet betrokken. Voor het overige heeft  het Gerecht 
alle beroepen tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie verworpen.

Geheimhoudingsplicht (Akzo & Akcros)

134. Op 27 september (109) heeft  de president van het Hof van Justitie het beroep 
ingewilligd van de Commissie tegen een beschikking in kortgeding van de president 
van het Gerecht van eerste aanleg. Deze had de beschikking van de Commissie 
opgeschort tot afwijzing van een verzoek waarbij de partijen de bescherming van de 
geheimhoudingsplicht inriepen. Tegelijk had de president van het Gerecht in een 
parallelle procedure echter een ander verzoek van de partijen — voorlopige maatregelen 
tegen de beschikking waarmee inspecties waren gelast — afgewezen (110).

135. Deze zaak betreft  documenten die in beslag werden genomen tijdens een 
bij beschikking van de Commissie gelaste inspectie (111). De kwestie waar het in dit 
aanhoudende dispuut om gaat — de zaak ten gronde was eind 2004 nog hangende — 
zijn de omvang en de begunstigden van het beroepsgeheim (legal privilege). De 
president van het Hof van Justitie vernietigde de opschorting, omdat hij van oordeel 
was dat er geen dringende noodzaak was om de Commissie bepaalde van de kwestieuze 
documenten te onthouden.

136. In zijn beschikking had de president van het Gerecht van eerste aanleg 
aangegeven dat de vaste rechtspraak in verband met de geheimhoudingsplicht 
misschien opnieuw moet worden bezien. In dit verband stelde hij ook een aantal 
vragen aan de orde: moet de geheimhoudingsplicht ook worden uitgebreid tot 
stukken in voorbereiding, het verzamelen van gegevens en samenvattingen gemaakt 
met het oog op het inwinnen van juridisch advies? kan, wanneer de Commissie dit 
soort documenten mag kopiëren, zulks leiden tot een onherstelbare inbreuk op 
de rechten van de verdediging? en moet de geheimhoudingsplicht ook gelden voor 
bepaalde categorieën juristen in een vaste dienstbetrekking bij ondernemingen? 
Gezien de verregaande negatieve consequenties van een dergelijke verandering voor 

(109) Zaak C-7/04 P(R), Commissie/Akzo Nobel Chemicals en Akcros Chemicals (nog niet bekendgemaakt).
(110) Beschikking van 30 oktober 2003, gevoegde zaken T-125/03 R en T-253/03 R, Akzo Nobel 

Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd/ Commissie, Jurispr. 2003, blz. II-4771.
(111) De partijen beweerden dat vijf stukken onder de geheimhoudingsplicht vielen. De inspecteurs 

van de Commissie waren van mening dat het niet mogelijk was over twee stukken terstond tot 
een defi nitieve conclusie te komen. Zij deden deze daarom in een verzegelde envelop die zij 
na afl oop van de verifi catie meenamen. Voor drie andere documenten was het oordeel dat zij, 
op basis van vaste rechtspraak, niet onder de geheimhoudingsplicht vielen; daarom werden ze 
gekopieerd en aan het dossier toegevoegd. Na afl oop van de inspectie heeft de Commissie de 
argumenten van de partijen bij beschikking formeel verworpen.
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de dagdagelijkse handhavingspraktijk in antitrustzaken, vond de Commissie het nodig 
tegen deze beschikking beroep in te stellen om zodoende juridische zekerheid te krijgen 
over de toepasselijkheid van de vaste rechtspraak.

Duitse banken

137. In zijn arresten (112) van 14 oktober heeft  het Gerecht van eerste aanleg een 
beschikking van de Commissie (113) nietig verklaard. Daarin was de Commissie tot de 
bevinding gekomen dat een aantal Duitse banken betrokken was in een prijskartel voor 
de bankkosten voor het wisselen van eurogebiedvaluta’s in de periode voorafgaand aan 
de invoering van de euro als de eenheidsmunt binnen het eurogebied. Het Gerecht van 
eerste aanleg was tot de conclusie gekomen dat de beschikking van de Commissie op 
onvoldoende bewijsmateriaal was gebaseerd.

Antidopingregels

138. In de zaak van de gedopeerde zwemmers (114) oordeelde het Gerecht van eerste 
aanleg op 30 september (115) dat de antidopingregels van het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) zuivere sportregels zijn, zonder enige economische overwegingen. Deze 
antidopingregels zijn namelijk nauw verbonden met sport als dusdanig, en vallen dus 
niet binnen de werkingssfeer van de Verdragsbepalingen betreff ende de economische 
vrijheden, met name de artikelen 49, 81 en 82 van het EG-Verdrag. Dit is het eerste 
arrest waarin het Gerecht zich heeft  uitgesproken over de vraag of sportregels onder de 
toepassing van de mededingingsbepalingen uit het EG-Verdrag vallen. Met dit arrest 
wordt het beleid van de Commissie op sportgebied bevestigd.

Eurovisie

139. Op 27 september heeft  het Hof van Justitie het beroep afgewezen (116) dat de 
ERU had ingesteld tegen het arrest van 8 oktober 2002 (117) waarin het Gerecht van 
eerste aanleg tot de bevinding was gekomen dat de regeling voor derdentoegang tot het 
Eurovisie-systeem niet aan de voorwaarde van artikel 81, lid 3, onder b, van het EG-

(112) Zaken T-44/02, Dresdner Bank AG/Commissie (nog niet bekendgemaakt); T-54/02, Vereins und 
Westbank AG/Commissie (nog niet bekendgemaakt); T-56/02, Bayrische Hypo- und Vereinsbank 
AG/Commissie (nog niet bekendgemaakt); T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG/Commissie (nog 
niet bekendgemaakt), en T-61/02, Commerzbank AG/Commissie (nog niet bekendgemaakt).

(113) Beschikking 2003/25/EG van 11 december 2001 betreff ende zaak nr. COMP/E-1/37.919 
(ex 37.391) — Bankkosten voor het wisselen van eurogebiedvaluta’s (Duitsland) (PB L 15 van 
21.1.2003)

(114) Zaak nr. COMP/38.158 — Meca Medina en Majcen/Internationaal Olympisch Comité; tekst 
(in het Frans) beschikbaar onder: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/
decisions/38158/fr.pdf.

(115) Zaak T-313/02, David Meca-Medina en Igor Majcen/Commissie (nog niet bekendgemaakt). 
(116) Zaak C-470/02 P, Europese Radio Unie (ERU) / Commissie (nog niet bekendgemaakt).
(117) Gevoegde zaken T-185/00, T-216/00, T-299/00 en T-300/00, Métropole Télévision SA e.a./

Commissie, Jurispr. 2002, blz. II-3805.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38158/fr.pdf
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Verdrag voldeed. In dat arrest had het Gerecht de desbetreff ende ontheffi  ngsbeschikking 
van de Commissie nietig verklaard (118).

Microsoft

140. Op 22 december (119) heeft  de president van het Gerecht van eerste aanleg 
het verzoek van Microsoft  om de opschorting van de corrigerende maatregelen die in 
de beschikking van maart 2004 in de Microsoft -zaak waren opgelegd (120), als geheel 
afgewezen. In die beschikking veroordeelde de Commissie de weigering van Microsoft  
om interoperabiliteitsinformatie te leveren en de koppeling van Windows en Windows 
Media Player. De Commissie legde, naast een geldboete, ook een aantal maatregelen 
op die een eind moeten maken aan de concurrentieverstorende praktijken die in de 
beschikking aan het licht waren gebracht.

141. De president was van oordeel dat de argumenten die Microsoft  naar voren 
heeft  gebracht met betrekking tot de vragen die in deze zaak zijn opgeworpen, in het 
kader van het kortgeding niet kunnen worden geacht op het eerste gezicht ongegrond 
te zijn. Toch had Microsoft  volgens de president niet aangetoond dat zij ernstige 
en onherstelbare schade zou lijden door de tenuitvoerlegging van de beschikking. 
Daarom was de opschorting van de opgelegde corrigerende maatregelen ook niet 
gerechtvaardigd. De president kwam tot de bevinding dat de bekendmaking van 
tot dusver geheim gehouden informatie niet noodzakelijkerwijs in ernstige en 
onherstelbare schade zal resulteren en dat in deze zaak niet was aangetoond dat er 
van dergelijke schade sprake was. Ook was hij, wat de verplichting tot ontbundeling 
betreft , van oordeel dat Microsoft  niet concreet had aangetoond dat zij ernstige en 
onherstelbare schade zou lijden doordat haar zakelijke vrijheid of haar reputatie wordt 
aangetast.

(118) Beschikking 2000/400/EG van 10 mei 2000 betreff ende zaak nr. IV/32.150 — Eurovisie (PB L 151 
van 24.6.2000).

(119) Zaak T-201/04, Microsoft/Commissie (hoofdgeding) en zaak T-201/04 R, Microsoft/Commissie 
(kortgeding).

(120) Zie punt 36.
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II — CONCENTRATIECONTROLE

Inleiding

142. Kenmerkend voor 2004 was de toename van het aantal bij de Commissie 
aangemelde fusies en overnames ten opzichte van 2003. Dit was de eerste toename 
sinds 1999. Er werden in totaal 249 concentraties aangemeld, een toename van 17 % 
ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal eindbeschikkingen steeg eveneens 
licht van 231 in 2003 tot 242 in 2004. Van de eindbeschikkingen werd 64 % gegeven 
op grond van de nieuwe verordening die op 1 mei in werking is getreden en 57 % 
overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Van de 232 eindbeschikkingen die na 
fase I-onderzoeken werden gegeven waren 220 onvoorwaardelijke goedkeuringen. 
In de resterende 12 zaken boden de partijen verbintenissen aan die de ernstige 
concurrentiebezwaren van de Commissie wegnamen.

143. Er waren geen wijzigingen ten opzichte van 2003 in het aantal zaken die 
ernstige bezwaren deden rijzen ten aanzien van hun invloed op de concurrentie 
en dus een diepgaand (fase II)-onderzoek vereisten; in 2004 werd in 8 gevallen een 
dergelijk diepgaand onderzoek ingesteld. Van de 7 fase II-onderzoeken die in 2004 
werden afgerond werden 6 transacties uiteindelijk goedgekeurd en één verboden. In 
4 gevallen werd goedkeuring verleend nadat verbintenissen waren aangeboden die de 
oorspronkelijke concurrentiebezwaren wegnamen, en in 2 gevallen werd de transactie 
goedgekeurd zonder voorwaarden.

144. De Commissie gaf dit jaar tevens drie verwijzingsbeschikkingen. Twee van 
deze zaken werden in hun geheel verwezen en één gedeeltelijk. In 2004 ontving de 
Commissie 19 gemotiveerde kennisgevingen waarbij zij werd verzocht een concentratie 
zonder communautaire dimensie te onderzoeken (overeenkomstig artikel 4, lid 
5). Daarnaast ontving de Commissie twee met redenen omklede verzoeken om een 
concentratie met een communautaire dimensie — volledig of gedeeltelijk — door te 
verwijzen naar een lidstaat (overeenkomstig artikel 4, lid 4) (121).

(121) Voor nadere bijzonderheden over het eerste jaar van toepassing van deze nieuwe bepalingen zie 
kader 6 betreff ende het effi  ciënte verwijzingssysteem.
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A — WETTELIJKE EN INTERPRETATIEVE BEPALINGEN

1. Herziene concentratieverordening, nieuwe aanmeldingen en 
gewijzigde uitvoeringsverordening

1.1. Nieuwe concentratieverordening: Verordening (EG) nr. 139/2004

145. De herziene concentratieverordening (122) werd op 20 januari formeel 
goedgekeurd en trad op 1 mei in werking. Na de goedkeuring van deze nieuwe 
concentratieverordening werden op 1 mei wijzigingen in de uitvoeringsverordening 
aangebracht die hiermee deels verband hielden. Ook in de mededeling van de 
Commissie betreff ende een vereenvoudigde procedure als in de mededeling betreff ende 
nevenrestricties werden dienovereenkomstige wijzigingen aangebracht. Als leidraad bij 
de toepassing en interpretatie van de nieuwe bepalingen van de concentratieverordening 
met betrekking tot verwijzingen stelde de Commissie tevens een nieuwe mededeling 
betreff ende de toewijzing van zaken op. Ten slotte werden nieuwe richtsnoeren 
vastgesteld die houvast bieden bij de beoordeling van horizontale fusies.

1.2. Herziene uitvoeringsverordening

146. De herziene uitvoeringsverordening bevat voornamelijk maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de wijzigingen in de nieuwe concentratieverordening weer te 
geven. De Commissie heeft  evenwel tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 
duidelijkheid van de tekst evenals de doeltreff endheid en eerlijkheid van de procedure 
te verbeteren. De nieuwe uitvoeringsverordening werd in april goedgekeurd nadat de 
Commissie een openbare raadpleging had gehouden, en trad op 1 mei in werking (123).

Nieuw verwijzingssysteem

147. De nieuwe uitvoeringsverordening opent de mogelijkheid voor aanmeldende 
partijen om voorafgaand aan de aanmelding te verzoeken om verwijzing van een 
concentratiezaak, ofwel van de Commissie naar de betrokken lidstaat (artikel 4, lid 4) 
of van drie of meer lidstaten naar de Commissie (artikel 4, lid 5). Voor verwijzing 
van een zaak voorafgaand aan de aanmelding moeten de aanmeldende partijen een 
gemotiveerde kennisgeving bij de Commissie indienen. Om deze kennisgevingen te 
verwerken en te vereenvoudigen introduceert de nieuwe uitvoeringsverordening een 
formulier (formulier RS) waarin wordt aangegeven welke informatie deze kennisgeving 
moet bevatten.

(122) Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreff ende de controle op 
concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004).

(123) Verordening (EG) nr. 802/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 139/2004 van de Raad betreff ende de controle op concentraties van ondernemingen (PB 
L 133 van 30.4.2004).
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Nieuwe aanmeldingsformulieren — Formulier CO en verkort formulier CO

148. Afgezien van de herziening van de procedureregels zijn tevens wijzigingen 
aangebracht in het formulier CO en is een nieuw, verkort formulier CO ingevoerd.

149. Het nieuwe formulier CO geeft  de wijzigingen van de nieuwe 
concentratieverordening weer en stelt tevens bepaalde mededingingsvraagstukken 
aan de orde die in het analytisch kader van de nieuwe mededeling van de Commissie 
betreff ende de beoordeling van horizontale fusies (de nieuwe richtsnoeren horizontale 
fusies) worden besproken. De voornaamste vernieuwingen zijn de verplichting een 
beknopte samenvatting van de concentratie te geven waarin de markten waarop 
de concentratie een impact zal hebben alsmede de strategische en economische 
motieven voor de concentratie worden vermeld (rubriek 1); een nieuwe rubriek 
waarin de aandacht van de partijen erop wordt gevestigd dat zij, uit hoofde van 
communautaire en/of nationale regels, mogelijk verplicht zijn hun werknemers en/of 
hun vertegenwoordigers te informeren en te raadplegen over operaties met het karakter 
van een concentratie (rubriek 1.7); en de verplichting om de waarde van de transactie 
te vermelden (rubriek 3).

150. Andere wijzigingen betreff en de over te leggen bewijsstukken (rubriek 5); 
het soort inlichtingen dat moet worden verstrekt met betrekking tot markten waarop 
de concentratie geen impact heeft  (rubriek 6); de drempel voor de verplichting om 
informatie te verstrekken over concurrenten in markten waarop de concentratie 
van invloed is, welke werd verlaagd van 10 % tot 5 %; een nieuwe verplichting voor 
ondernemingen om informatie te verstrekken over de HHI-niveaus in markten 
waarop de betrokken operatie een impact kan hebben; het soort inlichtingen 
dat moet worden verstrekt over algemene marktvoorwaarden (rubriek 8) en 
aanvullende informatievereisten over ontwikkelingen in de nabije toekomst zoals 
bijvoorbeeld producten „in de pijplijn”, plannen om de capaciteit uit te breiden en 
markten te betreden. Verder is een nieuwe rubriek toegevoegd voor informatie over 
effi  ciëntieverbeteringen (rubriek 9). Hierin wordt bepaald dat het verstrekken van 
inlichtingen over effi  ciëntieverbeteringen vrijwillig is en dat de partijen niet behoeven 
te motiveren waarom zij de vragen in deze rubriek niet beantwoorden. De rubriek 
betreff ende nevenrestricties is geschrapt overeenkomstig de nieuwe bepaling van 
de concentratieverordening waarin wordt gesteld dat de Commissie zich in de regel 
niet met dergelijke vraagstukken zal bezighouden. Ten slotte is thans bepaald dat 
de aanmeldende partijen, en niet hun juridische vertegenwoordigers, een verklaring 
afgeven inzake de volledigheid en juistheid van de aanmelding.

151. In het licht van de uitbreiding kan een aanmelding pas als volledig worden 
beschouwd wanneer de aanmeldende partijen tien extra kopieën van elke aanmelding 
bij de Commissie hebben ingediend (124).

(124) Wat het totale aantal documenten op één origineel exemplaar en 35 afschriften van het formulier 
CO brengt.
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Nieuwe termijnen

152. De nieuwe uitvoeringsverordening bevat tevens wijzigingen van de bepalingen 
inzake de berekening van termijnen. Deze termijnen moeten overeenkomstig de 
formulering van de nieuwe concentratieverordening, worden berekend op basis van 
werkdagen in plaats van maanden. Het nieuwe artikel 7 bepaalt dat de termijnen 
ingaan op de werkdag die volgt op de gebeurtenis waarnaar de desbetreff ende bepaling 
verwijst. Artikel 8 bevat vereenvoudigde regels voor de berekening van het verstrijken 
van de verschillende termijnen.

153. In artikel 19, lid 1, wordt bepaald dat de termijn voor de indiening van 
verbintenissen in fase I 20 werkdagen is, en in artikel 19, lid 2, wordt de termijn voor 
de indiening van verbintenissen in fase II bepaald op 65 werkdagen vanaf de datum 
waarop de procedure is ingeleid. Wanneer overeenkomstig artikel 10, lid 3, de periode 
voor het geven van een beschikking overeenkomstig artikel 8, lid 2, op verzoek van 
de partijen wordt verlengd, wordt de termijn voor het indienen van verbintenissen 
automatisch met hetzelfde aantal werkdagen verlengd. Wordt bijvoorbeeld de 
termijn van 90 werkdagen verlengd met tien werkdagen, dan wordt de termijn van 65 
werkdagen voor de indiening van verbintenissen verlengd tot 75 werkdagen.

154. Artikel 9 van de nieuwe uitvoeringsverordening opent de mogelijkheid om 
bepaalde termijnen op te schorten. De in artikel 9, lid 4, en artikel 10, leden 1 en 3, van de 
nieuwe concentratieverordening bedoelde termijnen met betrekking tot verwijzingen 
en eindbeschikkingen kunnen worden opgeschort wegens omstandigheden waarvoor 
de partijen verantwoordelijk zijn indien de Commissie eerst bij beschikking een 
verzoek om inlichtingen moet indienen (of bij beschikking een inspectie moet gelasten 
(artikel 13, lid 4)).

Recht om te worden gehoord

155. De nieuwe uitvoeringsverordening bevat nieuwe bepalingen inzake het recht 
om te worden gehoord, waarbij voornamelijk de categorie natuurlijke of rechtspersonen 
die dergelijke rechten hebben wordt uitgebreid tot consumentenorganisaties wanneer 
de voorgenomen concentratie door eindgebruikers gebruikte producten of diensten 
betreft .

Vertrouwelijke informatie

156. De nieuwe uitvoeringsverordening voert een verplichting in voor personen 
die overeenkomstig de artikelen 12, 13 en 16 hun standpunt of opmerkingen kenbaar 
maken of die inlichtingen verschaff en overeenkomstig artikel 11 van de nieuwe 
concentratieverordening, om duidelijk aan te geven welke gegevens zij als vertrouwelijk 
beschouwen. Deze personen moeten ook aangeven waarom zij de informatie als 
vertrouwelijk beschouwen en moeten daarvan een afzonderlijke, niet-vertrouwelijke 
versie binnen de door de Commissie vastgestelde termijn verstrekken.
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157. Overeenkomstig artikel 18, lid 3, van de nieuwe uitvoeringsverordening 
moeten de aanmeldende partijen tevens de documenten of delen van documenten 
aangeven die volgens hen bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie 
bevatten, en aangeven ten aanzien van welke ondernemingen die documenten als 
vertrouwelijk dienen te gelden. Deze verplichting om vertrouwelijke informatie aan te 
geven is ook van toepassing op delen van een mededeling van punten van bezwaar, de 
samenvatting van een zaak of een door de Commissie gegeven beschikking die volgens 
de partijen bedrijfsgeheimen bevatten. Aanmeldende partijen dienen, zoals in het geval 
van belanghebbenden, hun verzoek om vertrouwelijke behandeling toe te lichten en 
een niet-vertrouwelijke versie van het betrokken document over te leggen.

Aanvullende wijzigingen

158. Artikel 3 bepaalt dat de taal waarin de procedure verloopt ook de taal is 
van „alle daaropvolgende procedures in verband met dezelfde concentratie”. Doel 
van deze maatregel is ervoor te zorgen dat alle procedures met betrekking tot één en 
dezelfde concentratie in dezelfde taal verlopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer een zaak opnieuw moet worden onderzocht na een uitspraak van het Hof 
van Justitie, of wanneer een procedure wordt ingeleid op grond van artikel 14 van de 
nieuwe concentratieverordening wegens het verstrekken van onjuiste of misleidende 
inlichtingen in een aanmelding.

159. Artikel 5 is gewijzigd om duidelijk te maken welke informatie onder de 
categorie inlichtingen valt die na de aanmelding „onverwijld aan de Commissie worden 
meegedeeld”. Deze inlichtingen omvatten niet alleen, zoals voorheen, „inhoudelijke 
wijzigingen in de in de aanmelding vermelde feiten”, maar ook „nieuwe informatie die 
aan het licht komt en die de aanmeldende partijen kennen of hadden moeten kennen 
en die, indien deze op het tijdstip van de aanmelding bekend was geweest, had moeten 
worden aangemeld”.

Nieuw verkort formulier CO

160. Er is een verkort formulier CO ingevoerd voor de aanmelding van concentraties 
die waarschijnlijk niet tot mededingingsbezwaren aanleiding geven. Dit formulier is zo 
veel mogelijk afgestemd op de herziene mededeling van de Commissie betreff ende een 
vereenvoudigde procedure. Het is de bedoeling dat het verkort formulier CO wordt 
gebruikt wanneer:

a) een gemeenschappelijke onderneming geen of nauwelijks economische activiteit in 
de Europese Economische Ruimte uitoefent;

b) geen van de partijen bij de concentratie zakelijke activiteiten uitoefenen in dezelfde 
geografi sche product- en geografi sche markt (geen horizontale overlapping), of in 
een markt die zich upstream of downstream bevindt van een markt waarop een 
andere partij bij de concentratie actief is (geen verticale verbanden);
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c) de gezamenlijke marktaandelen van de partijen kleiner zijn dan 15 % voor 
horizontale overlappingen of kleiner dan 25 % (gezamenlijk of afzonderlijk) voor 
verticale verbanden; of

d) een partij uitsluitende zeggenschap verwerft  over een onderneming waarover zij 
eerder gezamenlijke zeggenschap had (125).

161. Overeenkomstig de mededeling betreff ende een vereenvoudigde procedure 
zijn bepaalde soorten concentraties geïdentifi ceerd waarbij een aanmelding met het 
verkort formulier niet passend zou zijn, ook al is misschien aan de formele voorwaarden 
voldaan. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer het moeilijk is de 
relevante markten af te bakenen; wanneer een partij een nieuwkomer is of eigenaar 
is van een belangrijk octrooi; wanneer het niet mogelijk is om de marktaandelen 
van de partijen naar behoren te bepalen; op markten met hoge toetredingsdrempels, 
met een hoge concentratiegraad of met bekende mededingingsproblemen; wanneer 
door coördinatie problemen kunnen rijzen als bedoeld in artikel 2, lid 4, van de 
concentratieverordening; wanneer een lidstaat of een derde partij binnen een bepaalde 
termijn gegronde bezwaren heeft  gemaakt; en wanneer ten minste twee partijen bij 
de concentratie aanwezig zijn op nauwverbonden aangrenzende markten. Evenzo 
kan aanmelding met het formulier CO worden verlangd in geval een onderneming 
uitsluitende zeggenschap verwerft  over een gemeenschappelijke onderneming waarover 
zij tot dusverre gezamenlijke zeggenschap uitoefende, indien de verwervende partij 
en de gemeenschappelijke onderneming tezamen een sterke marktpositie hebben of 
indien de gemeenschappelijke onderneming en de verwervende partijen op verticaal 
verbonden markten sterke posities hebben.

162. Er zijn bepalingen toegevoegd om ervoor te zorgen dat, wanneer zou blijken 
dat de concentratie niet in aanmerking komt voor aanmelding met het verkort formulier 
doch reeds is aangemeld, de Commissie een volledige of gedeeltelijke aanmelding 
met het formulier CO kan verlangen. Dit kan het geval zijn wanneer niet is voldaan 
aan de voorwaarden om het verkort formulier te gebruiken; wanneer een volledige 
of gedeeltelijke aanmelding met het formulier CO noodzakelijk blijkt om mogelijke 
mededingingsbezwaren naar behoren te kunnen onderzoeken; wanneer onjuiste of 
misleidende inlichtingen zijn verstrekt, en/of wanneer een lidstaat of een derde partij 
gegronde mededingingsbezwaren heeft  gemaakt tegen de aangemelde concentratie. 
Benadrukt moet worden dat de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van 
correcte en volledige inlichtingen bij de aanmeldende partijen berust. Deze en andere 
vraagstukken met betrekking tot de passendheid om de aanmelding met het verkorte 
formulier te verrichten dienen gedurende de contacten vóór de aanmelding te worden 
geregeld.

(125) Punt d) is toegevoegd aan de categorie zaken die voor aanmelding met verkort formulier 
in aanmerking komen. Zie hieronder onder „Mededeling betreff ende een vereenvoudigde 
procedure”.
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163. De informatie waarnaar in het verkort formulier CO wordt gevraagd moet 
beknopt maar tegelijkertijd volledig zijn zodat de Commissie kan nagaan of de 
voorgenomen concentratie met het verkort formulier CO kan worden aangemeld. 
In dit formulier wordt informatie verlangd over zogeheten „betrokken markten”, die 
zowel horizontale als verticale markten kunnen zijn. Overeenkomstig het beginsel dat 
reeds in de mededeling betreff ende een vereenvoudigde procedure wordt genoemd, 
wordt in het verkort formulier CO aangegeven dat gegevens moeten worden verstrekt 
op basis van alle plausibele alternatieve marktdefi nities.

164. De informatie die over de te behandelen markten moet worden verstrekt 
blijft  beperkt tot informatie over de totale marktomvang, de verkoopgegevens van de 
aanmeldende partijen en de marktaandelen, en heeft  slechts betrekking op de fi nanciële 
gegevens van het afgelopen jaar. Bij horizontale en verticale verbanden moeten de 
marktaandelen van de drie grootste concurrenten worden opgegeven. Op grond van 
deze algemene inlichtingen kan de Commissie nagaan of de aanmelding met verkort 
formulier geschikt is voor de desbetreff ende concentratie. Verder is de rubriek waarin 
om informatie wordt verzocht over de eventuele gevolgen van de concentratie voor de 
samenwerking ingevolge artikel 2, lid 4, van de nieuwe concentratieverordening in het 
verkort formulier CO overgenomen.

165. Overeenkomstig het volledig formulier CO is een bepaling toegevoegd 
betreff ende de noodzaak om werknemers en hun vertegenwoordigers te informeren. 
Ten slotte is een bepaling opgenomen die ook in het volledig formulier CO is vervat en 
waarbij de aanmeldende partijen worden verzocht een beknopte samenvatting van de 
concentratie te geven.

1.3. Herziene versie van de mededeling betreff ende een 
vereenvoudigde procedure

166. De herziene mededeling betreff ende een vereenvoudigde procedure vervangt 
de voorgaande mededeling uit 2000. De herziene versie bevat één inhoudelijke wijziging 
— er wordt een nieuwe categorie concentraties opgenomen waaronder concentraties 
waarbij een verschuiving van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap plaatsvindt 
— alsmede andere kleine tekstuele wijzigingen.

167. Deze nieuwe categorie concentraties is opgenomen omdat de Commissie heeft  
ervaren dat verschuivingen van gezamenlijke zeggenschap van twee of meer onderne-
mingen naar uitsluitende zeggenschap van één onderneming gewoonlijk geen aanlei-
ding geeft  tot mededingingsbezwaren. Dit komt doordat de terugtrekking van één of 
meer ondernemingen met zeggenschap onvermijdelijk het aantal betrokken onderne-
mingen reduceert. Deze verschuiving kan tevens nauwelijks of geen invloed hebben op 
het gedrag van de gemeenschappelijke onderneming in de markt. Gewoonlijk zal deze 
verschuiving derhalve niet leiden tot een versterking van de gezamenlijke marktpositie 
van de investerende ondernemingen, dat wil zeggen de moederonderneming die uit-
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sluitende zeggenschap heeft  en de vroegere gemeenschappelijke onderneming, in verge-
lijking met de situatie die vóór de terugtrekking bestond.

168. In uitzonderlijke omstandigheden kan de verschuiving van gezamenlijke 
naar uitsluitende zeggenschap mededingingsbezwaren doen rijzen. Dit geldt in het 
bijzonder wanneer de vroegere gemeenschappelijke onderneming wordt geïntegreerd 
in de groep of het netwerk van haar enige resterende aandeelhouder, waardoor de 
disciplinerende werking als gevolg van de uiteenlopende prikkels die van de overige 
controlerende aandeelhouders uitgaan, verdwijnt waardoor de marktpositie van de 
overblijvende aandeelhouders wordt versterkt. De rubriek garanties en uitsluitingen 
van de mededeling beschrijft  scenario’s waarin de verschuiving van gezamenlijke naar 
uitsluitende zeggenschap aanleiding kan geven tot mededingingsbezwaren en bepaalt 
dat de Commissie in dergelijke gevallen van de toepassing van de vereenvoudigde 
procedure kan afzien en een onderzoek kan instellen en/of een volledige beschikking 
kan geven. Als bijkomende garantie kan de Commissie besluiten de vereenvoudigde 
procedure niet toe te passen wanneer de Commissie noch de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaten de eerdere verwerving van gezamenlijke zeggenschap over de betrokken 
gemeenschappelijke onderneming hebben onderzocht. Verder bepaalt de mededeling 
(punt 17) dat de Commissie zal trachten een beschikking in verkorte vorm te geven zo 
snel als praktisch doenbaar is na het verstrijken van de periode van vijft ien werkdagen 
waarin lidstaten, overeenkomstig artikel 9 van de nieuwe concentratieverordening, om 
verwijzing van een aangemelde concentratie kunnen verzoeken. Dit is het vroegste 
moment waarop het geven van een beschikking juridisch mogelijk is.

169. Wat de wijzigingen van het beleid van de Commissie op het gebied van 
nevenrestricties betreft  stelt de mededeling dat deze procedure niet geschikt is 
voor zaken waarin de betrokken ondernemingen verzoeken om een uitdrukkelijke 
beoordeling van nevenrestricties.

KADER 6: HET EFFICIËNTE VERWIJZINGSSYSTEEM VOLGENS DE NIEUWE 
CONCENTRATIEVERORDENING

Grondreden voor een effi  ciënt verwijzingssysteem

Het algemene doel van het nieuwe effi  ciënte verwijzingssysteem is om een 
rationeler correctiemechanisme in te voeren voor de toewijzing van zaken tussen 
de Commissie en de lidstaten op basis van subsidiariteit, door te waarborgen dat 
het onderzoek in een specifi eke concentratiezaak moet worden uitgevoerd door 
de autoriteit of autoriteiten die hiervoor het meest geschikt zijn. Dit systeem 
is met name bedoeld om het probleem van „meervoudige aanmelding” aan te 
pakken, dat wil zeggen aanmelding bij verschillende mededingingsautoriteiten 
in de EU, terwijl de belangrijkste troeven van de EU-concentratiecontrole, het
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één-loketsysteem, de snelheid, de rechtszekerheid en de administratieve effi  ciëntie, 
behouden blijven. Hiertoe zijn de regels betreff ende het verwijzingssysteem in de 
nieuwe concentratieverordening (artikel 4, leden 4 en 5, artikel 9 en artikel 22) 
vereenvoudigd en versoepeld. Een belangrijk aspect van de hervorming is dat 
verwijzingen van de Commissie naar de lidstaten en vice versa thans kunnen 
plaatsvinden voordat een formele aanmelding in een EU-jurisdictie is ingediend, 
op basis van een vrijwillig verzoek van de fuserende ondernemingen.

De mededeling betreff ende de toewijzing van zaken

Aangezien de verwijzingsprocedures als vervat in de nieuwe concentratiever-
ordening geheel nieuw zijn, zijn deze wijzigingen aangevuld met een nieuwe 
mededeling over de beginselen, criteria en methoden die aan verwijzingsbeschik-
kingen ten grondslag moeten liggen.

Ten eerste worden in de mededeling de leidende beginselen uiteengezet waarop 
het mechanisme voor hertoewijzing van zaken tussen de Commissie en de 
lidstaten is gebaseerd, te weten subsidiariteit, één-loketsysteem en rechtszekerheid. 
Subsidiariteit houdt in dat in beginsel de rechterlijke bevoegdheid opnieuw 
wordt toegewezen, en wel aan de mededingingsautoriteit die het meest geschikt 
is om een concentratiezaak te behandelen, rekening houdende met de gevolgen 
van de zaak voor de mededinging evenals met de onderzoeksinstrumenten en 
de expertise waarover de autoriteit beschikt. Het is vooral van belang om een 
concentratiezaak naar de meest geschikte autoriteit te verwijzen wanneer blijkt 
dat een bepaalde transactie belangrijke gevolgen voor de mededinging kan hebben 
en daarom aan een nauwgezet onderzoek moet worden onderworpen. Dankzij 
het ene loket wordt een concentratiezaak door één enkele mededingingsautoriteit 
behandeld, waardoor de administratieve effi  ciëntie wordt verbeterd en dubbel 
werk en fragmentering van de handhavingsinspanningen door meerdere 
autoriteiten worden voorkomen. Op basis van dit beginsel dient de fragmentering 
van zaken zo veel mogelijk te worden vermeden. De rechtszekerheid vereist dat 
verwijzingen vóór aanmelding in beginsel beperkt blijven tot zaken waarbij het 
betrekkelijk eenvoudig is om, van meet af aan, de omvang van de geografi sche 
markt en/of de eventuele impact op de mededinging te bepalen, zodat snel over 
dit soort verzoeken een besluit kan worden genomen.

Wat de communautaire concentraties betreft  die voor verwijzing naar de 
lidstaten in aanmerking komen wordt in de mededeling bepaald dat, wanneer 
wordt overwogen of een zaak moet worden verwezen, de bijzondere kenmerken 
van de zaak moeten worden onderzocht, evenals de plaats waar een eventueel 
mededingingseff ect is gelokaliseerd. Ten slotte bepaalt de mededeling dat 
tevens aandacht kan worden besteed aan de administratieve gevolgen van een 
voorgenomen verwijzing.
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Bovendien worden in de mededeling de juridische voorwaarden opgesomd 
waaraan moet zijn voldaan om een zaak te kunnen verwijzen, en worden de 
overige factoren genoemd waarmee bij verwijzing rekening moet worden 
gehouden. Op grond van het bovenstaande noemt de mededeling de categorieën 
zaken die het meest voor verwijzing in aanmerking komen, namelijk:

i) voor verwijzingen van de Commissie naar de lidstaten: concentraties met 
een communautaire dimensie die waarschijnlijk de mededinging zullen 
beïnvloeden op markten van nationale omvang of kleiner, en waarvan de 
gevolgen waarschijnlijk beperkt blijven tot, of hun voornaamste economische 
impact hebben in, één enkele lidstaat;

ii) voor verwijzingen van de lidstaten naar de Commissie: a) zaken waarbij de 
markt/markten waar sprake is van een potentiële impact op de mededinging 
een groter geografi sch gebied bestrijkt/bestrijken dan de nationale markt, 
of waarbij een aantal van de markten die mogelijk zullen worden beïnvloed 
groter zijn dan de nationale markt en de voornaamste economische impact 
van de concentratie met deze markten verbonden is; b) zaken die potentieel 
mededingingsbezwaren doen rijzen op een aantal nationale markten of markten 
die enger zijn dan nationale markten in een aantal verschillende EU-landen, 
in omstandigheden waarin een coherente behandeling (wat betreft  zowel het 
onderzoek als mogelijke corrigerende maatregelen) van de zaak wenselijk is.

Ten slotte bevat de mededeling praktische richtsnoeren inzake de werking van 
het verwijzingssysteem, waarbij de verschillende stappen worden beschreven 
die nodig zijn om een zaak van de Commissie naar de lidstaten te verwijzen of 
omgekeerd, en een aantal begrippen worden verduidelijkt die in het kader van 
verwijzingen vóór aanmelding ingevolge artikel 4, leden 4 en 5, van de nieuwe 
concentratieverordening van belang zijn (gebeurtenissen die aanleiding hebben 
gegeven tot het verzoek, door de verzoekende partijen te verstrekken informatie, 
termijn waarbinnen de verzoeken in behandeling worden genomen).

In dit deel van de mededeling wordt tevens advies verstrekt over de rol van het 
netwerk dat wordt gevormd door de Commissie en de lidstaten, en dat ten doel 
heeft  een tijdige uitwisseling van informatie evenals dialoog en samenwerking 
tussen de leden ervan te waarborgen.

Wat de gevolgen van de hervorming betreft  wordt allereerst verwacht dat het 
aantal zaken dat opnieuw moet worden herverdeeld tussen de Commissie 
en de nationale mededingingsautoriteiten zal toenemen omdat de vereisten 
voor verwijzingen vereenvoudigd zijn. Ten tweede zullen verwijzingen vóór 
aanmelding — althans wat de verwijzingen naar de Commissie betreft  — op den 
duur de verwijzingen na aanmelding vervangen.
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Gezien het aantal verzoeken dat is ingediend sinds de nieuwe regels worden 
toegepast lijkt het nieuwe systeem van verwijzing naar de Commissie voorafgaand 
aan de aanmelding een groot succes te zijn. Van de 14 verzoeken om verwijzing 
naar de Commissie op grond van artikel 4, lid 5, van de concentratieverordening 
waarvoor de procedure is voltooid, is in slechts twee gevallen door de lidstaten een 
veto tegen de verwijzing uitgesproken. Het merendeel van de verzoeken betrof zaken 
met een daadwerkelijk grensoverschrijdend karakter. Deze transacties hadden, 
afgezien van het feit dat zij in een groot aantal lidstaten moesten worden aangemeld, 
mededingingsgevolgen die het grondgebied van één lidstaat overschreden doordat 
zij hetzij een impact hadden op markten die zich over de gehele EER uitstrekten 
of op een aantal nationale markten. Dergelijke transacties kunnen beter door 
de Commissie worden behandeld. De behandeling van dergelijke zaken door de 
Commissie wordt door ondernemingen duidelijk als voordeel erkend; zij behoeven 
immers geen meervoudige aanmeldingen meer in te dienen, profi teren van een 
gecoördineerd onderzoek en in voorkomend geval van samenhangende corrigerende 
maatregelen. Slechts in een klein aantal zaken ging het om „zuivere” meervoudige 
aanmeldingen zonder merkbare invloed op de grensoverschrijdende mededinging.

Wat de verwijzingen betreft  van concentraties met een communautaire dimensie 
naar lidstaten gedurende de fase vóór aanmelding (artikel 4, lid 4, van de 
concentratieverordening) zijn tot dusverre slechts twee verzoeken ingediend. Dit 
sluit aan bij de verwachting dat dergelijke verzoeken om hertoewijzing naar een 
lidstaat waarschijnlijk beperkt in aantal zouden zijn.

1.4. Nieuwe mededeling betreff ende nevenrestricties

170. De bestaande mededeling betreff ende nevenrestricties is herzien om rekening 
te houden met de nieuwe concentratieverordening, waarin wordt bepaald dat een 
beschikking die de concentratie verenigbaar verklaart met de gemeenschappelijke 
markt „wordt geacht betrekking te hebben op beperkingen die rechtstreeks verband 
houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van de concentratie (126)”. 
Derhalve moeten de partijen bij een transactie zelf beoordelen of een bepaalde clausule 
als nevenrestrictie ten aanzien van een concentratie moet worden beschouwd.

171. In bepaalde omstandigheden behoudt de Commissie evenwel een residuele 
bevoegdheid en dient zij op verzoek van de betrokken ondernemingen, uitdrukkelijk 
te beoordelen of daadwerkelijk van nevenrestricties sprake is in zaken die aanleiding 
geven tot „werkelijke onzekerheid omdat hierin nieuwe of onopgeloste vragen rijzen”, 
waarbij deze vragen worden omschreven als vragen die „niet worden bestreken door 

(126) Zie artikel 6, lid 1, onder b, tweede alinea; artikel 8, lid 1, tweede alinea en lid 2, derde alinea.
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de daarop toepasselijke mededeling van de Commissie of door een bekendgemaakte 
beschikking van de Commissie”.

172. In de nieuwe mededeling worden aanwijzingen gegeven in verband met de 
interpretatie van het begrip „nevenrestricties” om de zelfb eoordeling van de partijen te 
vergemakkelijken en de rechtszekerheid te verbeteren. De mededeling bevat duidelijke 
aanwijzingen, bijvoorbeeld inzake de maximale perioden waarvoor beperkingen 
kunnen worden geaccepteerd, en heeft  tevens betrekking op de grote meerderheid 
van clausules waarvan volgens de ervaring van de Commissie, wordt beweerd dat zij 
nevenrestricties zijn ten aanzien van concentraties.

173. Volgens de nieuwe mededeling zijn niet-concurrentiebedingen gerechtvaar-
digd voor een periode van maximaal drie jaar wanneer de overdracht van de onder-
neming ook de overdracht van knowhow en goodwill omvat, en voor een periode van 
maximaal twee jaar wanneer die bedingen uitsluitend op goodwill betrekking hebben. 
Verder worden de regels inzake geografi sche reikwijdte van restricties en niet-wer-
vingsbedingen en vertrouwelijkheidsbedingen verduidelijkt. Voor licentieovereenkom-
sten is krachtens de mededeling geen tijdslimiet vereist, maar er worden wel duidelijke 
regels vastgesteld voor territoriale beperkingen en overeenkomsten die uitsluitend de 
licentiegever beschermen. De maximale periode voor afname- en leveringsverplichtin-
gen is uitgebreid van drie tot vijf jaar gezien het verticale karakter van deze restricties.

174. In tegenstelling tot de vorige mededeling, waarin een tijdslimiet van drie jaar 
was opgenomen voor niet-concurrentiebedingen in gemeenschappelijke ondernemin-
gen, staat de nieuwe mededeling dergelijke bedingen voor de gehele levensduur van 
een gemeenschappelijke onderneming toe. Dit omdat de behoeft e aan niet-concurren-
tiebedingen bij gemeenschappelijke ondernemingen over het algemeen niet beperkt is 
tot een overgangsperiode.

1.5. Mededeling betreff ende de beoordeling van horizontale fusies

175. Na een brede raadplegingsprocedure heeft  de Commissie in januari richtsnoeren 
betreff ende de beoordeling van horizontale fusies vastgesteld (richtsnoeren horizontale 
fusies) op grond van de nieuwe concentratieverordening die hierop een aanvulling 
vormen en tegelijkertijd met de nieuwe verordening in werking zijn getreden. De 
richtsnoeren horizontale fusies beschrijven de analytische methode die de Commissie 
toepast bij de beoordeling van de vermoedelijke gevolgen voor de mededinging van 
fusies tussen concurrerende ondernemingen (zogenaamde horizontale fusies) en nemen 
de herformulering van de materiële toets voor de beoordeling, vanuit het oogpunt van 
de mededinging, van fusies van de nieuwe concentratieverordening over (127).

(127) Artikel 2, lid 3, van de nieuwe concentratieverordening bepaalt dat „concentraties die de 
daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan 
op signifi cante wijze zouden belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven 
roepen of versterken van een machtspositie, moeten onverenigbaar verklaard worden met de 
gemeenschappelijke markt”.
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176. De richtsnoeren geven duidelijk aan dat fusies en overnames slechts zullen 
worden verboden wanneer zij de marktmacht van ondernemingen dermate versterken 
dat dit waarschijnlijk nadelige gevolgen voor consumenten heeft , met name in de vorm 
van hogere prijzen, producten van slechtere kwaliteit, of een beperking van de keuze. 
Wat dit betreft  stellen de richtsnoeren vast dat fusies de mededinging op signifi cante 
wijze kunnen schaden, en wel op twee manieren: hetzij doordat de concentratie een 
belangrijke bron van mededinging van de markt wegneemt („niet-gecoördineerde 
eff ecten”), hetzij omdat zij mededingingsbeperkende coördinatie tussen de resterende 
ondernemingen waarschijnlijker maakt („gecoördineerde eff ecten”).

177. De richtsnoeren zetten uiteen onder welke omstandigheden de Commissie 
mogelijk zal wijzen op mededingingsbezwaren, maar bevatten tevens duidelijke 
kwantitatieve aanwijzingen met betrekking tot de gevallen waarin het waarschijnlijk 
is dat de Commissie niet zal optreden, zoals bijvoorbeeld wanneer de mate van 
marktconcentratie na een fusie lager is dan een bepaald niveau dat wordt vastgesteld 
op grond van het marktaandeel van de onderneming of door de zogeheten 
„HHI” (128).

178. Verder worden in de richtlijnen de factoren genoemd die het minder 
waarschijnlijk maken dat een fusie de mededinging zal schaden. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn wanneer het waarschijnlijk is dat andere ondernemingen de markt zullen 
betreden waarop de fuserende ondernemingen actief zijn. Verder zal rekening worden 
gehouden met het feit dat de klanten van de fuserende ondernemingen wellicht over 
een aanzienlijke „kopersmacht” beschikken waardoor zij gemakkelijk een beroep 
kunnen doen op alternatieve leveranciers.

179. Ten slotte wordt in de richtsnoeren bepaald dat de Commissie bij haar 
algemene beoordeling van het vermoedelijke eff ect van een fusie op de mededinging, 
naar behoren rekening zal houden met eventuele goed onderbouwde argumenten 
van de partijen dat de fusie tot effi  ciëntieverbeteringen zal leiden. Om in aanmerking 
te worden genomen moeten dergelijke effi  ciëntieverbeteringen de consumenten ten 
goede komen, uitsluitend uit de fusie voortvloeien, naar alle waarschijnlijkheid kunnen 
worden verwezenlijkt en verifi eerbaar zijn.

(128) De HHI of Herfi ndahl-Hirschman Index is een internationaal erkend instrument om 
marktconcentratie te meten. De HHI wordt berekend door de som te maken van de 
gekwadrateerde individuele marktaandelen van alle ondernemingen op de markt. De index 
geeft proportioneel een groter gewicht aan de marktaandelen van de grote ondernemingen, 
overeenkomstig hun relatieve belang in het mededingingsproces.
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B — DOOR DE COMMISSIE BEHANDELDE ZAKEN

1. Beschikkingen op grond van artikel 8

Lagardère/Natexis/VUP (129)

180. Op 7 januari hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de voorgenomen 
overname van Editis (voorheen Vivendi Universal Publishing, of VUP) door het 
concern Lagardère op voorwaarde dat het circa 60 % van zijn activa zou afstoten. 
Voorafgaand aan de transactie was Editis de marktleider op het gebied van het uitgeven, 
de marketing en de distributie van Franse boeken en was Hachette Livre, de uitgevende 
tak van Lagardère, de tweede speler in de sector.

181. De zaak werd op 14 april 2003 aangemeld en leidde tot een aantal beschikkingen 
van de Commissie: artikel 6, lid 1, onder c, (inleiding fase II-procedure) op 5 juni 2003, 
artikel 9 (weigering om de zaak naar de Franse autoriteiten te verwijzen) op 23 juli 
2003 (130), twee beschikkingen ex-artikel 11, lid 5, (opschorting van de procedure) en 
ten slotte de beschikking ingevolge artikel 8, lid 2, van 7 januari 2004. In deze zaak 
werden talrijke klachten ingediend door verenigingen van lezers, detailhandelaars, 
groothandelaars, uitgevers, schrijvers en illustratoren.

182. Uit het onderzoek en de analyse van de Commissie bleek dat de overname 
van de volledige uitgeversactiviteiten van Editis, de voorgenomen transactie die 
oorspronkelijk bij de Commissie was aangemeld, een zeer dominante groep zou 
hebben opgeleverd met ten minste zeven maal de omzet van haar grootste concurrent 
in de Franstalige landen van de Europese Unie. In antwoord op de bezwaren van de 
Commissie bood Lagardère aan vrijwel alle activiteiten van Editis af te stoten met 
uitzondering van bepaalde activa (Larousse, Dunod, Dalloz en de Anaya-groep) 
hetgeen neerkwam op circa 40 % van de wereldwijde omzet van de onderneming, 
terwijl nog geen 25 % van Editis in de Franstalige regio’s van de EU (d.w.z. de relevante 
markten) werd behouden.

183. In de Franstalige uitgeverijsector zijn verschillende spelers actief: i) de meer 
verticaal geïntegreerde uitgevers, Hachette Livre en Editis, die actief zijn in de gehele 
boekenketen; ii) vier middelgrote groepen, Gallimard, Flammarion, Seuil en Albin 
Michel, gedeeltelijk verticaal geïntegreerd; en iii) veel kleine uitgeverijen die zich 
gewoonlijk slechts met productie bezighouden en de marketing en distributie van hun 
producten aan grotere ondernemingen overlaten. Tegen deze achtergrond stelde de 
Commissie vast dat concurrentie tussen uitgeverijen voornamelijk op twee niveaus 
van de boekenketen plaatsvindt: ten eerste op het niveau van de toegang tot het „ruwe 
materiaal” (d.w.z. publicatierechten), en ten tweede op het niveau van de toegang tot 
de „markt” (d.w.z. de schappen van de wederverkopers).

(129) COMP/M.2978.
(130) Zie het Mededingingsverslag 2003.
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184. Na de voorgenomen transactie uitvoerig te hebben onderzocht stelde de 
Commissie vast dat er een aantal mededingingsbezwaren zouden voortvloeien uit 
de combinatie van Editis en Hachette Livre, de twee grootste marktspelers met de 
sterkste verticale integratie. De oorspronkelijke transactie zou een machtspositie van 
de nieuwe entiteit hebben opgeleverd of versterkt in de gehele boekenketen, en met 
name in het meer geïndustrialiseerde deel van de uitgeverijactiviteiten: marketing, 
distributie en het uitgeven van pockets. De nieuwe entiteit zou de controle hebben 
gekregen over de toegang zowel tot bekende auteurs, de levensader van de uitgevers, 
als tot verkooppunten, die niet meer dan een klein deel van de elk jaar gepubliceerde 
boeken kunnen afnemen, laat staan promoten.

185. Door de omvang van de mededingingsbezwaren als gevolg van de combinatie 
van Hachette Livre en Editis kon de zaak alleen worden goedgekeurd indien zeer 
substantiële corrigerende maatregelen werden getroff en. Deze maatregelen moesten 
niet alleen een oplossing bieden voor de markten (publicatierechten, marketing en 
distributiediensten, verkoop van boeken) waarop de fusie de twee grootste spelers 
bijeen zou brengen, maar zij dienden ook de vele verticale en conglomerale banden 
tussen deze markten aan te pakken.

186. Daarop verplichtte Lagardère zich ertoe alle activa van Editis af te stoten 
behalve de uitgeverij Larousse, die voornamelijk naslagwerken, de professionele en 
academische uitgeverijen Dalloz en Dunod evenals de Spaanse uitgeverijgroep Anaya, 
die voornamelijk schoolboeken en algemene literatuur in Spanje en Latijns-Amerika 
uitgeeft .

187. Op 3 augustus besloot de Commissie de Franse onderneming Wendel 
Investissements goed te keuren als koper van alle activa van Editis die overeenkomstig 
de corrigerende maatregelen van de goedkeuringsbeschikking moesten worden 
afgestoten.

Sony/BMG (131)

188. In de gemeenschappelijke onderneming SonyBMG worden de wereldwijde 
activiteiten van Sony en Bertelsmann op het gebied van muziekopnames ondergebracht, 
behalve de activiteiten in Japan. De gemeenschappelijke onderneming omvat 
uitsluitend de zogeheten „artiest en repertoire”-activiteiten (A&R), d.w.z. het scouten en 
ontwikkelen van artiesten (zangers) en de marketing en verkoop van muziekopnames. 
SonyBMG zal zich daarentegen niet bezighouden met de vervaardiging en fysieke 
distributie (logistiek) van muziekopnames. De activiteiten van Sony en Bertelsmann 
op het gebied van de muziekuitgeverij zijn derhalve niet in de gemeenschappelijke 
onderneming ondergebracht.

189. De Commissie heeft  de gevolgen voor de mededinging onderzocht van de 
voorgenomen concentratie op de markten voor muziekopnames, licenties voor on-

(131) COMP/M.3333.
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linemuziek, en on-linemuziekdistributie. Aangezien beide moederondernemingen 
hun muziekuitgeverij voortzetten heeft  de Commissie eveneens onderzocht of 
de gemeenschappelijke onderneming zou leiden tot een coördinatie van het 
mededingingsgedrag van Sony en Bertelsmann op de markt voor muziekuitgeverij. 
Aangezien de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming SonyBMG op 
9 januari werd aangemeld beoordeelde de Commissie de zaak op basis van de materiële 
toets van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (132).

190. In de platenindustrie hebben de vijf grootste platenmaatschappijen („majors”), 
Universal, Sony, EMI, Warner en Bertelsmann (BMG) een gezamenlijk marktaandeel 
van circa 80 %, zowel in Europa als wereldwijd. In de EER bestaat de overige markt uit 
een groot aantal „onafh ankelijke” platenmaatschappijen met voornamelijk nationale 
activiteiten en geringe marktaandelen. Na de fusie zullen Universal en SonyBMG beide 
een marktaandeel hebben van circa 25 %, gevolgd door EMI en Warner.

191. Het onderzoek van de Commissie spitste zich toe op de vraag of de concentratie 
een collectieve machtspositie op de nationale markten voor muziekopnames in het 
leven zou roepen of zou versterken. De analyse werd uitgevoerd overeenkomstig de 
criteria die door de Europese rechterlijke instanties zijn vastgesteld (133), met name 
in het arrest van 2002 van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Airtours (134). 
Volgens het Gerecht van eerste aanleg moet de Commissie de waarschijnlijkheid 
van een gemeenschappelijke gedragslijn tussen de ondernemingen kunnen aantonen 
en moeten de markten voldoende transparant zijn om de inachtneming van deze 
gemeenschappelijke gedragslijn door de betrokken ondernemingen te kunnen 
controleren. Bovendien moet er een afschrikkingsmechanisme zijn voor het geval van 
het akkoord wordt afgeweken, en moeten klanten en concurrenten die resultaten die 
van de coördinatie worden verwacht niet in gevaar kunnen brengen.

192. De Commissie vond enkele aanwijzingen voor het mogelijk gebruik van 
groothandelsprijzen („catalogusprijzen” — PPD’s) als oriëntatie en zekere parallellen 
in de prijsontwikkeling bij de vijf majors. Deze bevindingen waren op zich evenwel 
niet voldoende om te concluderen dat er sprake was van prijscoördinatie. Daarom 
analyseerde de Commissie tevens de ontwikkeling van de door de majors verleende 
kortingen, waarbij zij vaststelde dat bepaalde kortingen niet volledig transparant 
waren en moeilijk te controleren waren. Bovendien bleek dat de transparantie van de 
markt werd verminderd door de sterk verschillende muzikale inhoud van de opnames, 
ondanks een zekere homogeniteit wat het formaat, de prijsbepaling en de promotie 
betreft . Al met al concludeerde de Commissie daarom dat er niet voldoende bewijs was 
voor het bestaan van een collectieve machtspositie van de vijf platengiganten op de 
markten voor muziekopnames.

(132) Zie artikel 26, lid 2, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad.
(133) Zie Hof van Justitie, gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95, Frankrijk v. Commissie („Kali&Salz”), 

Jurispr. 1998, blz. I-1375; Gerecht van eerste aanleg, zaak T-102/96, Gencor v. Commissie, Jurispr. 
1999, blz. II-753.

(134) Zaak T-342/99, Airtours v. Commissie, Jurispr. 2002, blz. II-2585.
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193. Wat het mogelijk ontstaan van een collectieve machtspositie op de markten 
voor muziekopnames betreft  was er onvoldoende materiaal om te bewijzen dat een 
vermindering van vijf naar vier majors als zodanig de marktstructuur in voldoende mate 
zou wijzigen om van het ontstaan van een dergelijke collectieve machtspositie te kunnen 
spreken. Evenzo heeft  de Commissie onvoldoende bewijzen gevonden voor de stelling 
dat de voorgenomen transactie een collectieve machtspositie op de groothandelsmarkt 
voor licenties voor on-linemuziek zou doen ontstaan of zou versterken. De Commissie 
heeft  ook de verticale verbanden tussen de gemeenschappelijke onderneming en haar 
moederondernemingen onder de loep genomen en geconcludeerd dat de voorgenomen 
transactie niet tot een machtspositie zou leiden, noch op de retailmarkt voor on-
linemuziekdistributie waarop Sony actief is, noch op de markten voor muziekopnames 
in de landen waar Bertelsmann een omroeporganisatie is. Wat de mogelijke spillover-
eff ecten betreft  overeenkomstig artikel 2, lid 4, van de concentratieverordening, stelde 
de Commissie vast dat een coördinatie van het concurrentiegedrag van Sony en BMG 
op de markten voor de muziekuitgeverij onwaarschijnlijk was. Op basis van deze 
bevindingen keurde de Commissie de concentratie op 19 juli goed.

AREVA/Urenco/ETC JV (135)

194. Het Franse kernenergieconcern AREVA en Urenco, een onderneming die is 
opgericht door de regeringen van het VK, Nederland en Duitsland, zijn de grootste 
Europese aanbieders van uraniumverrijkingsdiensten die noodzakelijk zijn om brandstof 
voor kerncentrales te produceren. Met deze transactie verwerft  AREVA gezamenlijke 
zeggenschap over Enrichment Technology Company (ETC), een dochteronderneming 
van Urenco die zich bezighoudt met de ontwikkeling en vervaardiging van centrifuges 
voor de verrijking van uranium. De centrifugetechnologie biedt aanzienlijke voordelen 
boven de oudere gasdiff usietechnologie die momenteel door AREVA wordt toegepast. 
Het is de bedoeling dat ETC zowel aan haar moederondernemingen als aan derde 
partijen centrifugeapparatuur zal leveren.

195. De transactie werd in april 2004 gezamenlijk door Frankrijk, Zweden en 
Duitsland bij de Commissie aangemeld. Uit het onderzoek van de Commissie bleek 
dat er mededingingsbezwaren bestonden op de downstreammarkt voor verrijkt 
uranium. De Commissie vreesde dat de voorgenomen concentratie tot het ontstaan 
van een gezamenlijke machtspositie in de Europese Unie zou kunnen leiden, met name 
gezien het feit dat ETC door AREVA en Urenco zou kunnen worden gebruikt om, 
door de uitoefening van hun respectievelijke vetorecht, hun capaciteitsuitbreidingen te 
coördineren.

196. De zaak was tevens van belang gezien de uitvoerige claims inzake 
effi  ciëntieverbeteringen van de partijen. Deze hadden betrekking op de aanzienlijke 
kostenbesparingen voor AREVA indien zij de moderne centrifugetechnologie van 
Urenco zou kunnen toepassen. De Commissie betwijfelde het of deze claims specifi ek 

(135) COMP/M.3099.
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van toepassing waren op de concentratie. De bezwaren van de Commissie werden 
echter weggenomen door de door de partijen aangegane verbintenissen.

197. In het kader van deze verbintenissen, die in een vroeg stadium van fase II 
werden ingediend, zegden AREVA en Urenco ten eerste toe dat zij hun respectievelijke 
vetorechten met betrekking tot toekomstige capaciteitsuitbreidingen zouden opgeven. 
Ten tweede moest een reeks maatregelen voorkomen dat er tussen ETC en haar 
moederondernemingen gevoelige informatie zou worden uitgewisseld; deze informatie-
uitwisseling zal streng worden gecontroleerd. Ten derde hebben de partijen zich ertoe 
verbonden het Europees Voorzieningsagentschap (ESA) aanvullende informatie 
te verstrekken, wat ESA in staat zal stellen de voorziening met en prijsbepaling van 
verrijkt uranium nauwlettender in het oog te houden en het beleid terzake zonodig aan 
te passen.

Sonoco/Ahlstrom/JV (136)

198. In mei ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen 
concentratie waarbij twee grote ondernemingen in de wikkelkoker- en 
kokerpapierindustrie, Sonoco (VS) en Ahlstrom (Finland), van plan waren een 
gemeenschappelijke onderneming op te richten waarin zij hun Europese activiteiten 
wilden onderbrengen.

199. Wikkelkokers zijn buizen van kokerpapier, een materiaal dat voornamelijk 
van gerecycleerd papier wordt gemaakt. Deze wikkelkokers worden als drager gebruikt 
waar diverse producten, zoals papier, folie en garen omheen worden gewikkeld. Van 
deze wikkelkokers zijn hoogwaardige papieren kokers kwaliteitsproducten die door de 
drukkerij-industrie worden gebruikt om krantenpapier op te wikkelen. Laagwaardige 
wikkelkokers zijn standaardproducten die in alle industriële sectoren worden 
gebruikt.

200. Het diepgaande onderzoek van de Commissie wees uit dat er 
mededingingsproblemen waren op de markten voor hoogwaardige papieren kokers 
in geheel Scandinavië en voor laagwaardige wikkelkokers in Noorwegen en Zweden, 
waar de gemeenschappelijke onderneming grote marktaandelen zou krijgen en waar 
de aanzienlijke concurrentiedruk die door Sonoco op de marktleider Ahlstrom werd 
uitgeoefend, weg zou vallen. Om deze bezwaren weg te nemen stelden de partijen 
voor de enige Noorse fabriek van Ahlstrom waar wikkelkokers worden vervaardigd, in 
Sveberg, af te stoten. Verder boden zij aan de concentratie op te schorten tot een koper 
zou zijn gevonden.

201. Op basis van deze toezeggingen keurde de Commissie de concentratie 
goed, omdat zij van mening was dat de afstoting de toetreding van een nieuwe 
marktdeelnemer tot de Scandinavische markt mogelijk zou maken en tevens de 
overlapping van de activiteiten van de partijen in de desbetreff ende Scandinavische 

(136) COMP/M.3431.
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landen grotendeels teniet zou doen. Eind oktober keurde de Commissie de overname 
goed van Sveberg door Abzac, een Franse fabrikant van wikkelkokers met aanzienlijke 
activiteiten in Europa, die echter niet actief was op de Scandinavische markten.

Continental/Phoenix (137)

202. De verwerving van Phoenix AG, Hamburg, door de Duitse onderneming 
Continental AG betrof een transactie tussen twee rubberproducerende ondernemingen 
die voornamelijk aan de auto-industrie leveren. De overname werd door de Commissie 
goedgekeurd op voorwaarde dat onderdelen zouden worden afgestoten. Gezien de 
machtspositie van de partijen op de markten voor luchtveren voor bedrijfsvoertuigen 
en voor zware staalgewapende transportbanden van staaldraad heeft  de Commissie deze 
transactie pas kunnen goedkeuren nadat was toegezegd dat de mededingingsproblemen 
zouden worden weggenomen.

203. Met de transactie verwierf Continental, een producent van banden, 
remsystemen en technische rubberproducten volledige zeggenschap over Phoenix 
AG, een onderneming die eveneens technische rubberproducten vervaardigt (zoals 
veringssystemen, antitrilsystemen, slangen en transportbanden). Phoenix heeft  de 
gezamenlijke zeggenschap over Vibracoustic GmbH & Co KG, Duitsland, via welke 
onderneming zij luchtveren voor vrachtwagens en auto’s distribueert.

204. De overname zou tot aanzienlijke overlappingen hebben geleid op 
verschillende markten voor technische rubberproducten, met name op de markten 
voor luchtveren en voor staalgewapende transportbanden. Luchtveren worden gebruikt 
als ophangingsonderdelen in bedrijfsvoertuigen, personenauto’s en spoorwagons. 
Zware staalgewapende transportbanden worden gebruikt voor het transport van zware 
goederen over lange afstanden, met name bij de bruinkoolwinning.

205. De concentratie werd door Continental in mei bij de Commissie aangemeld. 
Nadat zij potentiële mededingingsbezwaren had vastgesteld op de markten voor 
luchtveren voor bedrijfsvoertuigen, personenauto’s en spoorwagons evenals voor 
zware staalgewapende transportbanden en voor zeefb anden, stelde de Commissie op 
29 juni een diepgaand onderzoek in.

206. Het uitgebreide marktonderzoek van de Commissie bevestigde haar 
bezwaren voor wat betreft  de markten voor luchtveren voor bedrijfsvoertuigen 
(verkocht aan de oorspronkelijke fabrikanten en leveranciers — „OEM/OES”) en voor 
zware staalgewapende transportbanden. Immers, door de overname zouden de twee 
grootste spelers op beide markten worden samengevoegd, hetgeen tot een gezamenlijk 
marktaandeel op beide markten zou leiden van ruim 60 %, en waarbij slechts enkele 
kleinere concurrenten zouden overblijven. Verder heeft  de Commissie bewijzen 
gevonden van hoge drempels om beide markten te betreden, voornamelijk omdat voor 
de productie en distributie van luchtveren en transportbanden specifi eke knowhow 

(137) COMP/M.3436.
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nodig is op het gebied van productie en verbruik. Daarom moeten nieuwe leveranciers 
zich aan een langdurige kwalifi catieprocedure onderwerpen voordat zij überhaupt als 
potentiële leveranciers kunnen worden beschouwd.

207. Om de mededingingsbezwaren van de Commissie weg te nemen verbond 
Continental zich ertoe het medezeggenschapsaandeel van 50 % van Phoenix in de 
gemeenschappelijke onderneming Vibracoustic, te verkopen aan de enige andere 
aandeelhouder, Freudenberg (Duitsland).

208. Bovendien zegde Continental toe Phoenix ertoe over te halen haar productie 
van luchtveren voor bedrijfsvoertuigen (OEM/OES), welke plaatsvond in een fabriek 
in Hongarije, volledig af te stoten. Door deze twee verbintenissen wordt de overlapping 
van de activiteiten van de partijen op het gebied van luchtveren voor bedrijfsvoertuigen 
(OEM/OES) volledig ongedaan gemaakt.

209. Daarnaast verbond Continental zich ertoe een productiefaciliteit voor breed-
staaltransportbanden aan haar concurrent Sempertrans te verkopen. Hierdoor zal 
Sempertrans wat het gehele productgamma van staalgewapende transportbanden betreft  
met de gefuseerde onderneming kunnen concurreren, waardoor de mededingingsbe-
zwaren op het gebied van staalgewapende transportbanden worden weggenomen.

ENI/EDP/GDP (138)

210. Op 9 december besloot de Commissie de voorgenomen verwerving van 
gezamenlijke zeggenschap over Gás de Portugal (GDP), het gevestigde gasbedrijf in 
Portugal, door Energias de Portugal (EDP), de gevestigde elektriciteitsmaatschappij in 
Portugal en ENI, een Italiaans energiebedrijf, te verbieden. Na een diepgaand onderzoek 
was de Commissie tot de conclusie gekomen dat de transactie de machtspositie van EDP 
op de wholesale- en retailmarkt voor stroom in Portugal en de machtspositie van GDP 
op de Portugese gasmarkt zou versterken. De concentratie zou derhalve het eff ect van 
de liberalisatie van de elektriciteit- en gasmarkt in Portugal aanzienlijk verminderen of 
verzwakken en tot hogere prijzen leiden voor huishoudelijke en industriële afnemers. 
De door EDP en ENI voorgestelde corrigerende maatregelen waren ontoereikend om 
de mededingingsbezwaren weg te nemen.

211. EDP houdt zich bezig met de opwekking, distributie en levering van stroom in 
Portugal. Via haar Spaanse dochterondernemingen (Hidrocantabrico en Naturcorp), 
verricht EDP tevens aanzienlijke activiteiten op het gebied van elektriciteit en gas in 
Spanje. ENI is een Italiaanse onderneming die internationaal actief is op alle niveaus 
van de energieleverings- en distributieketen.

212. De activiteiten van GDP bestrijken alle niveaus van de gasketen in Portugal. 
De onderneming bezit exclusieve rechten voor de invoer, de opslag, het transport en de 
wholesale-levering van aardgas en heeft  zeggenschap over vijf van de zes lokale gasdistri-
butieondernemingen in Portugal (de zesde, Portgás, staat onder zeggenschap van EDP).

(138) COMP/M.3440.
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213. Op 9 juli meldden EDP en ENI een concentratie aan met betrekking tot de 
verwerving van gezamenlijke zeggenschap over GDP, welke onderneming eerder 
onder zeggenschap stond van de Portugese staat en ENI. Deze zaak viel onder de 
vorige concentratieverordening omdat de onderliggende bindende overeenkomst 
voor de inwerkingtreding van de nieuwe concentratieverordening was gesloten. De 
aangemelde concentratie maakte deel uit van een grotere operatie en omvatte tevens 
de overdracht van het gastransmissienetwerk, dat in handen is van GDP, aan REN, de 
beheerder van het Portugese stroomnet, binnen een bepaalde termijn. De overdracht 
van het netwerk vormde een andere concentratie die onder de bevoegdheid van de 
Portugese autoriteiten viel.

Relevante productmarkten

214. De Commissie stelde vast dat de volgende relevante productmarkten door 
de operatie werden beïnvloed. Voor stroom: de wholesale-levering van stroom, het 
balanceren van stroom en ondersteunende diensten, de retaillevering van stroom 
aan grote industriële afnemers en de retaillevering van stroom aan kleine afnemers. 
Voor gas: de levering van gas aan stroomproducenten, de levering van gas aan lokale 
distributieondernemingen, de levering van gas aan grote industriële afnemers en de 
levering van gas aan kleine afnemers.

215. Sinds medio 2004 zijn alle stroommarkten volledig voor concurrentie 
opengesteld. Wat de gasmarkten betreft  blijft  voor Portugal nog een afwijking van 
toepassing van het tijdschema voor liberalisering dat in de tweede gasrichtlijn wordt 
genoemd (2003/55/EG). Daarom zal de liberalisering van de Portugese gasmarkt 
uiterlijk in 2007 beginnen en tegen 2010 zijn voltooid. De Portugese regering heeft  
aangegeven dat zij het liberaliseringsproces wellicht eerder zal laten beginnen.

Geografi sche markten

216. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat geen van de relevante markten 
een groter gebied bestrijken dan de nationale markt.

217. De partijen voerden aan dat heel binnenkort onder de naam MIBEL een trading-
markt voor het Iberische schiereiland zou worden opgericht en dat daarmee een Iberische 
wholesale-stroommarkt zou ontstaan. De Commissie stelde echter vast dat de oprichting 
van MIBEL de afgelopen jaren meermalen is uitgesteld: er moeten nog veel belangrijke 
belemmeringen in de vorm van regelgeving worden opgeheven voordat MIBEL daad-
werkelijk van start kan gaan; de mededingingsvoorwaarden in Spanje en Portugal zullen 
waarschijnlijk onderling sterk blijven verschillen, ook na het van start gaan van MIBEL; 
ongeacht de oprichting van MIBEL zou het verwachte niveau van interconnecties tus-
sen Spanje en Portugal beperkt blijven en kon niet worden geconcludeerd dat de twee 
markten daadwerkelijk zouden integreren binnen een periode die voor de beoordeling 
van de concentratie relevant was. De Commissie concludeerde dan ook dat de wholesale-
stroommarkt een nationale markt was en dit in de komende jaren zou blijven.
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218. De partijen hebben de conclusie dat de andere markten ten aanzien waarvan 
mededingingsproblemen zijn vastgesteld een nationale reikwijdte hebben, niet betwist.

Versterking van EDP’s machtspositie op de Portugese stroommarkten

219. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat EDP een machtspositie heeft  
op alle bovengenoemde Portugese stroommarkten. De onderneming bezit 70 % van de 
opwekkingscapaciteit in Portugal en is de grootste importeur van stroom; verder heeft  
zij bijna 100 % van de stroomdistributie in Portugal in handen; de projecten van de 
concurrenten op het gebied van gecombineerde stoom- en gasturbines (STEGs (139)) 
zijn nog onzeker en EDP heeft  een belang in een van deze ondernemingen (Tejo 
Energia); de invoer blijft  onvoldoende om de machtspositie van EDP aan te tasten.

220. De concentratie zou de machtspositie van EDP hebben versterkt zowel door 
de horizontale als de verticale gevolgen ervan. Wat de horizontale gevolgen betreft  (alle 
stroommarkten) zou GDP zonder de concentratie zeer waarschijnlijk een STEG in 
Portugal bouwen en daarmee een van de grootste concurrenten op de stroommarkten 
worden, aangezien het hebben van toegang tot concurrerende gasbronnen een 
signifi cant voordeel op het gebied van stroom oplevert omdat STEGs thans de meest 
gangbare methode zijn om nieuwe stroom op te wekken, en omdat GDP zou kunnen 
voortbouwen op haar merk en haar gasafnemers, aan wie zij zowel gas als stroom zou 
kunnen leveren.

221. Wat de niet-horizontale eff ecten betreft  (wholesale-stroommarkt), zou de 
voorgenomen concentratie de gefuseerde entiteit bevoorrechten en preferente toegang 
hebben geboden tot vertrouwelijke informatie over de kosten van haar concurrenten, 
hetgeen een signifi cant voordeel oplevert, alsmede toegang tot Portugese gasbronnen 
en -infrastructuur, en het vermogen en de prikkel om de gasprijs te controleren en de 
kosten van concurrenten op te drijven.

Versterking van GDP’s machtspositie op de Portugese gasmarkten

222. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat GDP, door haar huidige 
positie als wettelijke monopolist, een machtspositie op de meeste markten bezit. 
Deze machtspositie zou door de voorgenomen operatie worden versterkt, waardoor 
de gefuseerde entiteit de mededinging die het resultaat van het liberaliseringsproces 
zou moeten zijn, verder zou kunnen beperken. Dit zou voornamelijk gebeuren om de 
volgende redenen.

223. Ten aanzien van de levering van gas aan STEGs en lokale distributieonder-
nemingen zou de aangemelde operatie marktafschermend hebben gewerkt voor alle 
vraag naar gas die tot dusver niet door GDP werd gecontroleerd, zoals de korte-ter-
mijnbehoeft en van de STEGs die eigendom zijn van EDP of waarin EDP een belang 
heeft , evenals de vraag naar gas van de lokale distributieonderneming Portgás.

(139) Gecombineerde gasturbinecyclus.
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224. Wat de levering van gas aan grote industriële afnemers en kleine afnemers 
betreft  zou EDP de meest waarschijnlijke nieuwkomer op deze markten zijn 
wanneer deze eenmaal zijn geliberaliseerd, met name omdat EDP een STEG voor 
de opwekking van stroom in bedrijf heeft  hetgeen een sterke prikkel vormt om de 
markten voor gaslevering te betreden, omdat zij een beroep zou kunnen doen op haar 
stroomafnemers (EDP controleert bijna 100 % van de stroomdistributie in Portugal), 
aan wie zij zowel gas als stroom zou kunnen leveren (dubbel brandstofaanbod), en 
omdat zij ook zou kunnen profi teren van de ervaring, de reputatie en de klantenbasis 
van de lokale distributieonderneming Portgás. Hoe belangrijk het is om de gasmarkten 
te betreden wordt tevens aangetoond door de recente verwerving van de tweede 
grootste gasonderneming in Spanje (Naturcorp) door EDP. Deze belangrijke potentiële 
concurrentie zou als gevolg van de fusie wegvallen.

Door de partijen voorgestelde corrigerende maatregelen

225. Op 28 oktober en 17 november stelden de partijen corrigerende maatregelen 
voor om de bovengenoemde mededingingsbezwaren weg te nemen. Zij stelden onder 
meer voor een lokale distributieonderneming (Setgás) af te stoten, gasinfrastructuren 
en invoercapaciteit aan REN, de beheerder van het stroomnet, te verkopen en om 
productiecapaciteit te verhuren ten belope van eenderde van de productie van 
de gasgestookte elektriciteitscentrale van EDP. De Commissie onderzocht deze 
corrigerende maatregelen via een marktonderzoek en kwam tot de conclusie dat 
zij bij lange na niet alle mededingingsproblemen oplosten. De Commissie wees er 
bijvoorbeeld op dat Setgás slechts 8 % van de gasretailmarkt vertegenwoordigt terwijl 
de door EDP gecontroleerde lokale distributieonderneming Portgás maar liefst circa 
30 % voor haar rekening neemt; hoewel de verkoop van de gasinfrastructuur aan 
REN (eigendomsontvlechting) een positieve stap zou zijn geweest, waren er geen 
garanties dat voldoende capaciteit voor invoer door derden beschikbaar zou komen; de 
voorgestelde verhuring van productiecapaciteit in de gasgestookte elektriciteitscentrale 
van EDP kwam slechts overeen met 4 % van de opwekkingscapaciteit in Portugal 
en zou tot een hoge mate van afh ankelijkheid van de huurder ten opzichte van EDP 
hebben geleid. Deze huurder zou noch het vermogen noch de prikkel hebben gehad 
om een tegenwicht te bieden aan EDP.

226. Enige tijd na de vervaldatum voor de indiening van corrigerende maatregelen 
stelden de partijen herziene toezeggingen voor die evenwel geen duidelijke oplossing 
boden voor de mededingingsproblemen die door de operatie werden veroorzaakt.

Conclusie

227. De Commissie kon derhalve niets anders doen dan de voorgestelde operatie 
verbieden, aangezien deze de machtspositie van zowel EDP als GDP op respectievelijk 
de Portugese stroommarkt en gasmarkt zou hebben versterkt. De operatie zou het 
positieve eff ect van de lopende of op handen zijnde liberalisering van de stroom- en 
gasmarkt in Portugal hebben afgezwakt en tot hogere prijzen hebben geleid voor zowel 
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industriële als huishoudelijke afnemers en tot een verlies aan concurrentievermogen 
voor de Portugese economie. Zij zou de toegang van buitenlandse concurrenten tot de 
Portugese energiemarkten en de ontwikkeling van grensoverschrijdende mededinging 
hebben ontmoedigd en zou bovendien de totstandbrenging van concurrerende pan-
Iberische energiemarkten en, op langere termijn, van op Europees niveau geïntegreerde 
energiemarkten hebben afgeremd.

2. Beschikkingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b, en lid 2

Hoechst/Rhône-Poulenc (140)

228. Op 9 augustus 1999 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de door 
Hoechst AG en Rhône-Poulenc SA voorgenomen concentratie die resulteerde in de 
oprichting van Aventis, op voorwaarde dat verbintenissen zouden worden aangegaan 
om een aantal mededingingsbezwaren weg te nemen. Deze verbintenissen omvatten de 
verkoop van een belang in het chemiebedrijf Rhodia waarmee mededingingsbezwaren 
werden weggenomen die verband hielden met de horizontale overlappingen met de 
activiteiten van de dochteronderneming van Aventis Wacker Chemie.

229. Ten tijde van de concentratie bezat Rhône-Poulenc 67,3 % van Rhodia; in 2003 
had de onderneming haar belang grotendeels van de hand gedaan doch bleef niettemin 
de grootste aandeelhouder met een juridisch eigendom van circa 15 % van de aandelen 
en een economisch belang in nog eens 10 %. Gezien de voortdurende verslechtering 
van de fi nanciële situatie van Rhodia en de dringende noodzaak om onzekerheid weg 
te nemen wegens de op handen zijnde fi nanciële herstructurering van de onderneming 
stemde de Commissie er — bij haar beschikking van 30 januari 2004 — mee in de 
oorspronkelijke toezegging van Rhodia te vervangen door een andere toezegging 
waarbij Aventis haar indirecte belang van 49 % in Wacker-Chemie zou verkopen.

GE/Amersham (141)

230. Op 21 januari besloot de Commissie de voorgestelde verwerving van de Britse 
onderneming op het gebied van diagnostische farmaceutica en biowetenschappen 
Amersham Plc door de Amerikaanse onderneming General Electric Company (GE) 
goed te keuren.

231. Amersham maakt diagnostische farmaceutische producten die gebruikt 
worden om diagnostische apparatuur zoals scanners in staat te stellen een beeld 
te geven van de gezondheidssituatie van het lichaam; daarnaast vervaardigt de 
onderneming biogeneesmiddelen. GE is een gediversifi eerde industriële onderneming 
met activiteiten op het gebied van de be- en verwerkende industrie, technologie en 

(140) COMP/M.1378.
(141) COMP/M.3304. 
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diensten, met inbegrip van medische apparatuur. GE Medical Systems is gespecialiseerd 
in medische beeldtechnologie voor diagnosedoeleinden.

232. De voorgenomen overname had geen horizontale overlappingen tot 
gevolg. Aangezien de producten van GE en Amersham in de medische sector echter 
complementair zijn en ziekenhuizen voor bepaalde imagingtoepassingen zowel de 
apparatuur als de farmaceutica moeten aanschaff en, richtte de Commissie haar analyse 
op de mogelijke conglomeraateff ecten van de fusie. De Commissie vreesde met name 
dat de fusie voor GE aanleiding zou kunnen zijn om „pakketten” producten aan te 
bieden tegen een betere prijs dan voor de afzonderlijke producten te zamen, of om haar 
producten zo te ontwerpen dat de producten van Amersham beter zouden werken met 
de apparatuur van GE dan met die van de concurrenten (technische koppeling).

233. Het marktonderzoek wees echter uit dat een dergelijk scenario onwaarschijnlijk 
was, omdat GE noch Amersham wat hun respectieve producten betreft  in Europa 
een machtspositie hadden. Bovendien waren zowel de klanten als een aantal 
concurrenten het erover eens dat op de markten in kwestie een sterke concurrentie 
heerste met levensvatbare apparatuurproducenten zoals Philips, Siemens en Toshiba, 
en sterke producenten van farmaceutica zoals Schering, Bristol Myers Squibb, Tyco/
Mallinckrodt en Bracco. De Commissie concludeerde dan ook dat het onwaarschijnlijk 
was dat deze spelers van de markt zouden worden afgeschermd of gemarginaliseerd. 
De vrees voor technische koppeling bleek eveneens ongegrond omdat de Commissie 
vaststelde dat er een volledige interoperabiliteit bestond tussen de diverse bestaande 
apparatuurmerken en farmaceutische producten en dat het niet waarschijnlijk was dat 
deze interoperabiliteit zou verminderen wanneer er nieuwe producten op de markt 
zouden komen

Air Liquide/Messer (142)

234. Op 15 maart werd de combinatie van het Franse concern Air Liquide en de 
Duitse Messer Groep goedgekeurd mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. 
Messer Groep had activiteiten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. De Commissie vreesde dat de verwerving zou leiden tot prijsverhogingen voor 
gasafnemers — met name in Duitsland. Er werden echter belangrijke verkopen in het 
vooruitzicht gesteld, waardoor de transactie zonder diepgaand onderzoek kon worden 
goedgekeurd.

235. Air Liquide en Messer Groep produceren en distribueren industriële en 
medische gassen (zoals zuurstof, stikstof en argon) en verlenen tevens de daarmee 
samenhangende diensten. De transactie gaf Air Liquide — de wereldleider in de sector 
industriële gassen — een fel begeerde positie in het Verenigd Koninkrijk, zonder dat 
er sprake was van overlappingen. Toch zou de transactie mededingingsproblemen 
hebben opgeroepen in de reeds geconcentreerde Europese markt voor tonnagegas 

(142) COMP/M.3314.
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die vooral petrochemische en staalondernemingen bedient, evenals op de markt voor 
speciale gassen voor de elektronicasector. Op nationaal niveau wekte de transactie 
verder de vrees dat er in Duitsland een duopolie zou ontstaan (samen met Linde AG) 
voor bulkgassen en cylinders voor industrieel en medisch gebruik.

236. Om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen verbond Air 
Liquide zich ertoe aanzienlijke delen van haar eigen of Messer’s activiteiten in Duitsland 
af te stoten. Deze verkopen omvatten delen van de pijpleidingnetwerken van Messer 
en verschillende tonnage-installaties, vloeibaarmakingsinstallaties voor atmosferische 
gassen en afvulcentra voor cylinders evenals de daarmee verbonden klantenbasis. Air 
Liquide zegde eveneens toe de deelneming van Messer in haar gemeenschappelijke 
onderneming met Nippon Sanso, een onderneming die speciale gassen voor de 
elektronische industrie produceert, van de hand te zullen doen.

Sanofi  Synthelabo/Aventis (143)

237. In januari bracht het farmaceutische bedrijf Sanofi -Synthélabo SA een 
overnamebod uit op Aventis SA, dat op bepaalde voorwaarden door de Commissie 
werd goedgekeurd. Beide ondernemingen zijn in Frankrijk gevestigd. Aventis is zelf 
ontstaan uit een fusie tussen Hoechst en Rhône-Poulenc welke in augustus 1999 werd 
goedgekeurd mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Door deze concentratie 
zou een van de grootste farmaceutische ondernemingen in de wereld ontstaan, en zij 
gaf aanleiding tot enkele mededingingsbezwaren ten aanzien van de markten waarop 
de activiteiten van beide ondernemingen elkaar overlappen. Het leek erop dat de 
mededinging wellicht zou worden beperkt ten koste van personen die aan trombose, 
colorectale kanker en slapeloosheid leden.

238. Alle overlappingen betroff en markten voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik. Zij omvatten middelen voor de behandeling van hartinsuffi  ciëntie, slechte 
bloedsomloop, oor-, neus- en keelinfecties en slapeloosheid; de meeste overlappingen 
deden zich voor op markten voor heparinen en derivaten daarvan (in elf EU-landen) 
en voor de behandeling van colorectale kanker (in zeven EU-landen). Verder waren er 
mededingingsproblemen op het gebied van de verkoop van vitaminen, spierrelaxantia 
en antibiotica. Om de vrees van de Commissie weg te nemen heeft  Sanofi  ofwel de 
desbetreff ende activiteiten verkocht of daarvoor in 14 EU-landen licenties verleend; de 
meeste overlappingen bestonden in Frankrijk.

Group 4 Falck/Securicor (144)

239. De Commissie heeft  tevens goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie 
tussen Securicor en Group 4 Falck nadat de ondernemingen haar vrees voor een 
beperking van de mededinging in bepaalde veiligheidsdienstmarkten in Luxemburg, 

(143) COMP/M.3354.
(144) COMP/M.3396.
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Nederland en het Verenigd Koninkrijk hadden weggenomen. Met de Brits-Deense 
fusie komt de op één na grootste veiligheidsonderneming ter wereld tot stand, na het 
Zweedse Securitas.

240. Group 4 Falck, een Deense onderneming, en Securicor, een in het 
Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming, zijn actief op het gebied van privé-
veiligheidsdiensten. Zij bieden beide een hele reeks activiteiten aan, zoals geldtransport, 
bewakingsdiensten, alarmsystemen en diensten op het gebied van justitie (zoals het 
beheer van gevangenissen en het transport van gevangenen). Alle activa van de partijen 
zouden worden ondergebracht in een nieuwe onderneming, Group 4 Securicor genaamd, 
met uitzondering van de activiteiten van Group 4 Falck op het gebied van justitie (deze 
zouden worden verkocht aan een derde onderneming vóór de voltooiing van de fusie).

241. Group 4 Falck heeft  activiteiten in 80 landen en Securicor is aanwezig 
in 50 landen. Te zamen zouden zij een sterke concurrent worden van Securitas, de 
Zweedse wereldwijde marktleider. Gezien de verschillende wetgeving in elk land 
worden veiligheidsdiensten op nationaal of regionaal niveau verricht. Daarom heeft  de 
Commissie deze fusie per land geanalyseerd. Ondanks de wereldwijde aanwezigheid 
van de gefuseerde ondernemingen overlapten hun activiteiten elkaar slechts in zes 
landen van de Europese Unie: Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk.

242. De Commissie stelde concurrentieproblemen vast in drie geografi sche 
gebieden: geldtransport, bemande bewaking alsmede alarmbewaking en 
antwoorddiensten in Luxemburg, bemande bewaking in Nederland en geldtransport 
in Schotland. Om de concurrentiebezwaren van de Commissie uit de weg te ruimen, 
hebben Group 4 Falck en Securicor zich ertoe verbonden de veiligheidsdiensten van 
Securicor in Luxemburg, en de diensten met betrekking tot bemande bewaking in 
Nederland evenals het geldtransport in Schotland van Group 4 Falck af te stoten.

Owens-Illinois/BSN Glasspack (145)

243. De Commissie heeft  de overname van de Franse producent van glazen 
verpakkingen BSN Glasspack SA door haar in de VS gevestigde concurrent Owens-
Illinois Inc. goedgekeurd. De door de fuserende ondernemingen vervaardigde glazen 
verpakkingen worden gebruikt om producten als frisdranken, wijn, mineraalwater, 
olijfolie, ketchup en andere voedingsmiddelen te verpakken.

244. Owens-Illinois is een internationale producent van glazen verpakkingen, 
machines voor de vervaardiging van glazen verpakkingen en kunststof verpakkingen 
en de daarmee samenhangende uitrusting. In de Europese Unie produceert de 
onderneming glazen verpakkingen in Finland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
BSN produceert en verkoopt glazen verpakkingen voor dranken en voedingsmiddelen 
en heeft  productiefaciliteiten in Frankrijk, België, Duitsland, Nederland en Spanje. 

(145) COMP/M.3397.
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De netwerken van productiefaciliteiten van beide ondernemingen in Europa waren 
grotendeels complementair. Owens-Illinois en BSN Glasspack concurreren echter 
rechtstreeks op twee regionale markten, die van Noordoost-Spanje/Zuidwest-
Frankrijk en Zuidoost-Frankrijk/Noord-Italië. Glazen verpakkingen zijn voluminieuze 
producten maar worden gewoonlijk binnen een straal van 300 à 400 km van de fabriek 
geleverd; derhalve kan het leveringsgebied van een fabriek regio’s aan beide zijden van 
een nationale grens omvatten.

245. De transactie zou, in de vorm waarin zij oorspronkelijk was aangemeld, in de 
betrokken regio’s tot hoge marktaandelen hebben geleid en een belangrijke concurrent 
hebben uitgeschakeld op reeds sterk geconcentreerde markten. Afgezien van de 
fuserende ondernemingen is de enige andere grote speler in deze regio’s de Franse 
onderneming St. Gobain; de overige concurrenten in de betrokken regio’s zijn vrij 
klein. Daarom zou de transactie in deze gebieden hebben geleid tot een inkrimping van 
het aantal belangrijke leveranciers van drie tot twee.

246. Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen bood Owens-Illinois aan een 
van de productiefaciliteiten te verkopen aan een onafh ankelijke, levensvatbare concurrent 
in elk van de twee betrokken regio’s, Milaan in Italië en Barcelona in Spanje.

247. In de rest van de EER gaf de transactie geen aanleiding tot mededingingsbezwaren 
omdat de verkoopactiviteiten van de twee partners geen overlappingen vertonen of, 
waar dit wel het geval is, de gefuseerde onderneming te maken zal krijgen met de 
concurrentie van een aantal grote spelers, zoals St. Gobain, Rexam, Ardagh, Weigand 
en Allied Glass.

GIMD/Socpress (146)

248. Op 16 juni keurde de Commissie de voorgenomen overname van Socpress door 
de Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) goed, mits aan bepaalde voorwaarden 
werd voldaan.

249. GIMD is een Frans concern dat voornamelijk actief is op het gebied van 
de luchtvaart, informatica, wijnbouw en de publicatie van tijdschrift en. Tot de door 
GIMD uitgegeven titels behoren Valeurs Actuelles, Le Journal des Finances, Finances 
Magazine en Le Spectacle du Monde. Socpresse is eveneens een Franse onderneming 
die nationale en regionale dagbladen, tijdschrift en en specialistische publicaties 
uitgeeft . Het is de moederonderneming van Figaro Holding, die het dagblad Le Figaro 
en Figaro Magazine uitgeeft , en de groep L’Express-L’Expansion, die een groot aantal 
tijdschrift en uitgeeft  waaronder L’Express, L’Expansion, La Vie Financière en Mieux 
Vivre Votre Argent.

250. Het onderzoek van de Commissie wees uit dat het GIMD/Socpresse concern 
een aanzienlijk groter aantal economische en fi nanciële tijdschrift en in handen zou 

(146) COMP/M.3420.
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krijgen dan haar concurrenten, waardoor zij in een bevoorrechte positie zou komen te 
verkeren, met name voor adverteerders die fi nanciële lezers willen bereiken. Het zou 
aldus via het machtige agentschap Socpresse, dat advertentieruimte verkoopt in meer 
dan 80 tijdschrift en en dagbladen, een machtspositie op de markt kunnen verwerven.

251. De operatie deed derhalve mededingingsbezwaren rijzen op de Franse markt 
voor de verkoop van advertentie in economische en fi nanciële tijdschrift en, aangezien 
noch de concurrenten noch de kopers van advertentieruimte (adverteerders) in staat 
zouden zijn om tegenwicht te bieden aan de gezamenlijke marktmacht van Socpresse/
GIMD, die een marktaandeel zou hebben van bijna 50 %. In de regel onderhandelen 
adverteerders bilateraal met uitgevers of hun agentschappen en zij hebben derhalve 
geen werkelijke kopersmacht.

252. Om de mededingingsbezwaren uit de weg te ruimen en daarmee een diepgaand 
onderzoek te voorkomen bood GIMD aan het economisch en fi nancieel tijdschrift  La 
Vie Financière dat door de Groep L’Express L’Expansion wordt uitgegeven van de 
hand te doen; de Commissie meende dat dit, gezien de kwaliteit en reputatie van deze 
publicatie, voldoende was om haar twijfels weg te nemen. Om er evenwel voor te zorgen 
dat de meeste journalisten van La Vie Financière na de verkoop bij het blad zouden 
blijven werken en geen gebruik zouden maken van hun recht om ontslag te nemen op 
grond van de „clause de cession” waarin het Franse arbeidsrecht voor houders van een 
perskaart voorziet, zal de Commissie trachten te waarborgen dat de koper van het blad 
in de uitgeverijsector over voldoende geloofwaardigheid beschikt om te garanderen 
dat de publicatie van de titel wordt voortgezet en een daadwerkelijke concurrentie op 
lange termijn op de markt blijft  bestaan.

Syngenta CP/Advanta (147) en Fox Paine/Advanta (148)

253. Op 17 augustus hechtte de Commissie onder bepaalde voorwaarden, 
haar goedkeuring aan de voorgenomen overname van de in Nederland gevestigde 
zadenproducent Advanta BV door het in Zwitserland gevestigde bedrijf Syngenta 
Crop Protection AG. Syngenta Crop Protection AG is een dochteronderneming van 
Syngenta AG dat, evenals Advanta BV, actief is op het gebied van de teelt, de productie, 
de ontwikkeling en de verkoop van verschillende soorten zaden.

254. Het onderzoek van de Commissie wees uit dat er ernstige mededingingsbe-
zwaren waren ten aanzien van een aantal nationale zaadmarkten in de EU. Dit betrof 
suikerbietzaden in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Spanje, Oostenrijk, 
Ierland en Italië, maïszaden in Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, 
zonnebloemzaad in Hongarije en Spanje evenals de Franse markt voor zomergerstzaad 
en de Britse markt voor klimerwtenzaden.

(147) COMP/M.3465.
(148) COMP/M.3506.
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255. Door de operatie zou een zeer sterke marktleider zijn ontstaan, in veel gevallen 
twee (of meer) maal zo groot als de eerstvolgende concurrent. Op de markt voor 
suikerbietzaden zou de voorgenomen operatie bovendien twee van de drie grootste 
Europese telers van suikerbietzaden hebben samengevoegd, die tevens de grootste 
leveranciers van suikerbietzaden in Europa zijn.

256. Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen bood Syngenta aan alle 
Europese zaadactiviteiten van Advanta aan een onafh ankelijke koper te verkopen, 
waardoor de overlappingen van de activiteiten van de partijen in alle relevante markten 
in de Europese Unie volledig zouden verdwijnen.

257. Enkele dagen later, op 20 augustus, keurde de Commissie de voorgenomen 
verwerving van de wereldwijde activiteiten van Advanta op het gebied van suikerbiet-, 
kool-, sorghum-, zonnebloem- en graszaden, alsook de maïs- en graanbedrijven buiten 
Noord-Amerika door Fox Paine, een Amerikaanse beheerder van beleggingsfondsen, 
goed. Op basis van deze transactie werden de verbintenissen die Syngenta in verband 
met de concentratie tussen Syngenta en Advanta had gedaan, nagekomen.

258. Uit het onderzoek door de Commissie van de Fox Paine/Advanta-transactie 
is gebleken dat Fox Paine belangen heeft  in verscheidene sectoren, waaronder een 
meerderheidsbelang in de Amerikaanse zaadproducent Seminis, die groenten- en 
fruitzaden ontwikkelt, teelt en verkoopt, onder andere in Europa. De activiteiten 
van Seminis en Advanta overlappen elkaar op de markten voor klimerwtenzaden en 
uienzaden, maar het marktonderzoek heeft  geen bijzondere mededingingsbezwaren 
aan het licht gebracht omdat de partijen concurrentie zouden blijven ondergaan van 
andere belangrijke marktdeelnemers.

Cytec/UCB Surface Specialties (149)

259. Op 17 december heeft  de Commissie onder bepaalde voorwaarden, de 
voorgenomen verwerving van UCB-divisie Surface Specialties („Surface Specialties”) 
door het Amerikaanse Cytec Industries Inc. („Cytec”) goedgekeurd.

260. Cytec is een producent van chemische en materiaalspecialiteiten, waaronder 
chemicaliën voor de mijnbouw en afvalwaterbehandeling, coatingchemicaliën, kleefstof-
fen, composietmaterialen en chemische bouwstenen. Surface Specialties behoort tot de 
Belgische chemie- en farmaceutische onderneming UCB; zij produceert coatingchemica-
liën, kleefstoff en en chemische producten die in de grafi sche industrie worden gebruikt.

261. Het marktonderzoek van de Commissie wees uit dat er ernstige 
mededingingsbezwaren rezen doordat de partijen bij de fusie hun activiteiten samen 
zouden voegen op de markten voor aminoharsen die worden gebruikt als zogenaamde 
„crosslinkers” in industriële vloeibare coatings en als hechtingsverbeteraar voor 
versterkt rubber. Cytec nam deze mededingingsbezwaren weg door de Surface 

(149) COMP/M.3558.
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Specialties-fabriek in het Duitse Fechenheim, die goed is voor vrijwel de volledige 
Europese productie van Surface Specialities, van de hand te doen.

262. De Commissie heeft  ook onderzocht of de combinatie van Cytec, een 
belangrijke aanbieder van acrylamide en Surface Specialties, die acrylamide afneemt 
als grondstof voor haar productie van kleefstoff en en additieven voor harsen, derden 
niet van de levering van acrylamide uitsluit. Het marktonderzoek heeft  deze vrees niet 
bevestigd, omdat Cytec voor de levering van acrylamide met sterke concurenten te 
maken heeft  en de totale behoeft en van Surface Specialties slechts een fractie van de 
productie van Cytec blijken te vertegenwoordigen. 

KADER 7: EEN EERSTE STAP NAAR DE CONSOLIDATIE VAN DE EUROPESE 
LUCHTVAARTSECTOR — DE FUSIE VAN AIR FRANCE EN KLM EN DE 
ALLIANTIE TUSSEN AIR FRANCE EN ALITALIA

Inleiding

De afgelopen drie jaar zijn voor het Gemeenschapsrecht op het gebied van de 
luchtvaart bijzonder productief geweest. De „Open Skies”-arresten (1) van 2002 
en de inspanningen op wetgevend gebied van de Commissie in voorgaande 
jaren (2) legden de juridische basis voor de ontwikkeling van een werkelijke 
interne markt voor de burgerluchtvaart. Vervolgens was het aan de Europese 
luchtvaartmaatschappijen om op dit nieuwe wettelijke kader te reageren en 
ondernemingen van communautaire omvang op te richten, zodat een einde 
wordt gemaakt aan de fragmentering van de Europese luchtvaartindustrie (3). 
Sinds 2002 zijn Air France en KLM de eerste Europese luchtvaartmaatschappijen 
geweest die deze kans hebben aangegrepen.

(1) Arresten van 5.11.2002 in de zaken C-475, 471, 467, 469, 476, 472, 468 en 466/98 tegen 
respectievelijk Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Luxemburg, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk.

(2) Zie met name de conclusies van de Raad Vervoer van 5.6.2003 en Verordening (EG) nr. 847/2004 
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 195 van 2.6.2004). Verder nam de Raad op het 
gebied van de mededingingsregels op 26.2.2004 Verordening (EG) nr. 411/2004 aan houdende 
wijziging van de bestaande verordeningen in de sector luchtvervoer en tot toepassing van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 op het luchtvervoer tussen de EU en derde landen.

(3) Zoals de Commissie in punt 48 van haar mededeling over de gevolgen van de arresten 
van het Hof van 5.11.2002 inzake het Europese luchtvervoersbeleid (COM/2002/0649 def.) 
opmerkt zijn niet-communautaire luchtvaartmaatschappijen, met name Amerikaanse, veel 
groter dan hun Europese tegenhangers zowel wat het aantal passagiers betreft, het aantal 
door hen geëxploiteerde hubs en de grootte van hun luchtvloot. Consolidatie is derhalve 
nodig om wereldwijd met deze luchtvaartmaatschappijen te kunnen concurreren.
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In 2004 moest de Commissie ervoor zorgen dat dit consolidatieproces volledig 
in overeenstemming met de mededingingsregels zou plaatsvinden. Air France 
(„AF”) en KLM kondigden in de tweede helft  van 2003 hun fusie aan en deze 
werd door de Commissie op 11 februari goedgekeurd (4). Kort na de AF/
KLM-beschikking werd aan AF op 7 april op grond van artikel 81, lid 3, EG 
vrijstelling verleend voor haar meer traditionele alliantie met Alitalia („AZ”) (5). 
De overeenkomsten tussen beide zaken, zowel wat tijdstip als wat de betrokken 
marktdeelnemers betreft , vormt een goede gelegenheid om de behandeling van 
luchtvaartzaken uit hoofde van artikel 81 en de concentratieverordening te 
vergelijken.

Juridische context van de twee operaties en de nieuwe ontwikkelingen in 
de Europese luchtvaartindustrie

Om een groter aantal bestemmingen te kunnen bedienen en het gebruik 
van de bestaande capaciteit te verbeteren tegen lagere kosten voeren grotere 
luchtvaartmaatschappijen „hub-and-spoke systems” in en concentreren zij het 
vliegverkeer op hun respectievelijke hubs. Hiertoe worden verder overeenkomsten 
met andere luchtvaartschappijen gesloten die de vorm kunnen aannemen 
van een strategische alliantie (bijv. AF/AZ) of van een fusie (bijv. AF/KLM). 
Fusies maken een betere rationalisering en integratie van de netwerkstructuur 
van de fuserende maatschappijen mogelijk dan allianties. Fusies in de EU 
tussen luchtvaartmaatschappijen van verschillende nationaliteit waren echter 
tot dusverre moeilijk als gevolg van het systeem van bilaterale internationale 
overeenkomsten waarbij de verkeersrechten tussen landen waren geregeld.

Overeenkomstig het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van 
7 december 1944 (Verdrag van Chicago), heeft  iedere soevereine staat de 
bevoegdheid verkeersrechten ten aanzien van zijn luchtruim toe te kennen. Op 
basis van dit verdrag werden via bilaterale overeenkomsten verkeersrechten 
toegekend aan maatschappijen van derde landen, waarbij de twee ondertekenende 
staten dikwijls uitsluitend verkeersrechten verleenden aan maatschappijen met 
de nationaliteit van die staten („nationaliteitsclausule”). Hoewel de interne 
luchtvaartmarkt van de EU in 1997 werd voltooid (6), waardoor communautaire 
luchtvaartmaatschappijen binnen de Europese markt met elkaar konden 
concurreren, waren en zijn internationale vluchten naar en van de EU aan veel

(4) COMP/M 3280 — Air France/KLM. Tegen deze beschikking is door een derde partij beroep 
ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg (zaak T-177/04).

(5) COMP/38.248 — Air France/Alitalia. Tegen deze beschikking is door een derde partij beroep 
ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg (zaak T-300/04).

(6) Verordeningen (EEG) nrs. 2407, 2408 en 2409/92.
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beperkingen onderhevig, waaronder de nationaliteitsclausule. Zo dreigt een 
Belgische luchtvaartmaatschappij die door een Engelse maatschappij wordt 
overgenomen en daardoor haar Belgische nationaliteit verliest, tevens haar recht 
te verliezen om van België naar derde landen te vliegen en omgekeerd omdat het 
derde land dit zou kunnen weigeren op grond van de nationaliteit en de daarmee 
samenhangende verkeersrechten. Het risico om de verkeersrechten te verliezen 
werd soms te groot geacht waardoor de commerciële levensvatbaarheid van een 
fusie in gevaar kon komen. Dit is een van de redenen waarom er nauwelijks fusies 
hebben plaatsgevonden tussen luchtvaartmaatschappijen uit verschillende EU-
landen tot de fusie tussen AF en KLM (7). In de toenmalige juridische context 
gaven de Europese luchtvaartmaatschappijen de voorkeur aan strategische 
allianties.

De „Open Skies”-arresten veranderden dit juridisch kader. Het Hof van Justitie 
oordeelde dat de lidstaten die verbintenissen met de Verenigde Staten waren 
aangegaan hiertoe het recht niet hadden en de uitsluitende bevoegdheid van de 
Gemeenschap op een aantal gebieden hadden geschonden. Bovendien oordeelde 
het Hof dat het sluiten van bilaterale overeenkomsten door lidstaten namens 
hun nationale luchtvaartmaatschappijen waarbij andere communautaire 
luchtvaartmaatschappijen werden uitgesloten, een schending inhield van de 
vrijheid van vestiging waarin artikel 43 EG voorziet. Daarom moesten de 
nationaliteitsclausules in bilaterale overeenkomsten met derde landen worden 
vervangen door een „communautaire clausule”. De wijziging van de bestaande 
bilaterale overeenkomsten en de erkenning van de communautaire clausule 
door derde landen zijn noodzakelijk om te garanderen dat luchtvervoersdiensten 
op een gezonde wettelijke basis plaatsvinden (8). Het bovengenoemde 
commerciële risico zal vervolgens verdwijnen waardoor de kans op fusies tussen 
communautaire luchtvaartmaatschappijen groter wordt.

(7) Enkele eerdere beschikkingen inzake fusies tussen communautaire luchtvaartmaatschappijen 
zijn: beschikking van 5.10.1992 in zaak IV/M.616 Air France/Sabena, en beschikking van 
11.8.1999 in zaak COMP/JV.19 KLM/Alitalia. 

(8) Op 5.6.2003 vroeg en verkreeg de Commissie van de Raad een mandaat om, samen met 
de lidstaten, te onderhandelen over een uitvoerige luchtdienstenovereenkomst met de VS 
evenals een horizontaal mandaat om onderhandelingen met derde landen te beginnen 
op alle gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen. De 
Commissie verklaart in de bovengenoemde mededeling van 5.11.2002 over de gevolgen 
van de arresten van het Hof voor het Europese luchtvervoersbeleid dat „de onderhandeling 
over communautaire clausules luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap in staat 
zou stellen hun internationale vluchten vanuit luchthavens in andere lidstaten uit te 
breiden, en zou tevens de weg eff enen voor een sterkere commerciële integratie van 
luchtvaartmaatschappijen in verschillende lidstaten”.
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Beschrijving van de twee transacties

Het begrip concentratie betreft  „alleen verrichtingen die een blijvende verande-
ring in de structuur van de betrokken ondernemingen teweegbrengen” (9). De 
kaderovereenkomst van 16 oktober 2003 (10) tussen AF en KLM bepaalt dat twee 
voorheen onafh ankelijke luchtvaartmaatschappijen zullen fuseren om uiteindelijk 
als één onderneming op de markt te opereren (onder de naam Air France-KLM). 
Vroegere aandeelhouders van AF behouden 81 % van de aandelen van Air France-
KLM en de aandeelhouders van KLM, een minderheid, de overige 19 %. Hoewel 
een volledige fusie de beste manier zou zijn om de synergie-eff ecten ten volle te 
benutten vereist de geleidelijke aanvaarding van het begrip „communautaire lucht-
vaartmaatschappij” door derde landen een behoedzame en stapsgewijze aanpak. In 
eerste instantie verwerft  AF uitgebreide vetorechten over KLM, die haar Neder-
landse nationaliteit behoudt. In een tweede fase zal de integratie tussen AF en KLM 
worden versterkt en zal de gefuseerde onderneming uiteindelijk als één luchtvaart-
maatschappij opereren. Het feit dat AF van meet af aan belangrijke vetorechten 
over KLM verwierf betekent dat de aangemelde transactie een concentratie vormt 
in de zin van artikel 3, lid 1, onder b, van de concentratieverordening.

In het kader van hun uitgebreide alliantie zijn AF en AZ overeengekomen hun 
operationele en commerciële beleid op een aantal routes te coördineren (d.w.z. in 
eerste instantie het geheel van routes tussen Frankrijk en Italië), door een uitvoerig 
gebruik van code-sharing, netwerkcoördinatie en samenwerking op routes evenals 
samenwerking inzake prijszetting en het verkoopbeleid. In tegenstelling tot de AF/
KLM-transactie blijven AF en AZ evenwel twee onderscheiden en onafh ankelijke 
ondernemingen in de markt. De alliantie schept geen nieuwe entiteit, noch de jure 
noch de facto, en brengt geen verandering in de structuur van de betrokken onder-
nemingen teweeg, met name op het gebied van zeggenschap. Bovendien heeft  de 
alliantie geen onafh ankelijke toegang tot de markt omdat alle zakelijke contacten 
met klanten via AF en AZ zullen blijven lopen. De alliantie vormt derhalve duide-
lijk geen concentratie maar een coördinatieovereenkomst die binnen de werkings-
sfeer van artikel 81 EG valt (11). Niettemin biedt de alliantie de mogelijkheid dat in 
de toekomst een fusie tussen de partijen zal plaatsvinden.

Marktdefi nitie en beoordeling van beide transacties

De inhoudelijke beoordeling van de twee zaken komt overeen. Ten eerste bakende 
de Commissie de relevante markten af volgens haar vaste, door de jurisprudentie

(9) Overweging 23 van Verordening (EEG) nr. 4064/89.
(10) Deze overeenkomst werd ingevolge Verordening (EEG) nr. 4064/89 op 18.12.2003 

aangemeld.
(11) Zie punt 37 van de beschikking Air France/Alitalia.
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bevestigde praktijk op grond van paren van een punt van herkomst en een punt 
van bestemming („stedenparen”) (12). Alhoewel in de AF/KLM-beschikking het 
belang van netwerkconcurrentie vanuit het oogpunt van de vraag uitgebreid 
werd besproken werd in beide beschikkingen geconcludeerd dat ieder stedenpaar 
vanuit het oogpunt van de consument als een afzonderlijke markt moet worden 
beschouwd omdat de consument (de reiziger) een vervoersdienst tussen twee 
punten verlangt. Ten tweede onderzocht de Commissie, om de precieze reikwijdte 
van een stedenpaar na te gaan, de substitueerbaarheid tussen luchthavens binnen 
een bepaald aanvoergebied. Hierbij beschouwde de Commissie de twee grootste 
luchthavens van Parijs, Milaan, Rome en New York als substitueerbaar. Ten 
derde maakte de Commissie, evenals in voorgaande luchtvaartbeschikkingen, 
onderscheid tussen reizigers voor wie tijd wel, en reizigers voor wie tijd minder 
belangrijk is (13). Ten vierde werden in beide gevallen de routes waarop de 
activiteiten van de partijen feitelijk overlappingen vertoonden of waarop zij 
potentiële concurrenten waren als relevante markten beschouwd.

Ondanks deze gelijkenissen verschilden de beide transacties van aard en 
reikwijdte, waardoor in de AF/KLM-zaak een ruimer onderzoek werd verricht. 
Dit onderzoek omvatte een beoordeling van internationale routes (14). Wat 
langeafstandsroutes betreft  oordeelde de Commissie dat indirecte vluchten onder 
bepaalde voorwaarden concurreren met directe vluchten, bijvoorbeeld wanneer 
de overstaptijd niet meer bedraagt dan 150 minuten (15). Bij de beoordeling van 
de AF/KLM-zaak werd tevens rekening gehouden met de aanwezigheid — op 
elke relevante route — van partners van de fuserende partijen (zoals leden van 
de Skyteam-alliantie van AF of van NorthWest, de Amerikaanse alliantiepartner 
van KLM). Gezien de sterke economische en commerciële betrekkingen en de 
uitgebreide alliantie tussen AF en AZ concludeerde de Commissie dat AZ na 
de fusie niet langer een prikkel zou hebben om met KLM te concurreren op de 
routes tussen Italië en Nederland; daarom werden deze routes meegenomen in 
de beoordeling van de fusie vanuit het oogpunt van de mededinging. Ten slotte

(12) Zie arrest van het Hof van Justitie in zaak 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen, Jurispr. 1989, 
blz. 803; arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak 2/93 Air France v. Commissie (TAT), 
Jurispr. 1994, blz. 323; beschikking van de Commissie van 12.1.2001 in zaak COMP/M.2041 — 
United Airlines/US Airways.

(13) Passagiers voor wie tijd belangrijk is hebben hogere alternatieve kosten voor reistijd, en zijn 
daardoor minder bereid directe vluchten te vervangen door indirecte vluchten, zij zijn niet 
fl exibel wat de vertrek- en aankomsttijd betreft en zij moeten de mogelijkheid hebben hun 
reservering op korte termijn te wijzigen.

(14) Toen de AF/AZ-beschikking werd gegeven (ingevolge Verordening (EG) nr. 3975/87) had de 
Commissie uitsluitend handhavingsbevoegdheden met betrekking tot intracommunautaire 
routes.

(15) Dit uitgangspunt werd voor het eerst gehanteerd in de beschikking United Airlines/US Airways.
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werden in de AF/KLM-beschikking ook andere gerelateerde markten beoordeeld 
zoals vrachtvervoer en onderhoud.

De Commissie stelde vast dat er sprake was van mededingingsproblemen op zeven 
routes in het geval van AF/AZ, en op negen intracommunautaire routes en vijf 
intercontinentale routes in het geval van AF/KLM. Dit zijn routes waarop de partijen 
een groot gezamenlijk marktaandeel bezitten en de barrières voor markttoegang 
hoog zijn, voornamelijk als gevolg van luchthavencongestie in minstens één van de 
twee punten van herkomst en bestemming.

Corrigerende maatregelen: gelijkenissen en verschillen

Mededingingsproblemen als gevolg van allianties en concentraties in de 
luchtvaartsector, en derhalve ook de maatregelen om deze problemen te 
verhelpen, vertonen grote gelijkenissen. Mededingingsproblemen in deze 
sector vloeien gewoonlijk niet voort uit beperkingen van de fysieke capaciteit 
waardoor een bepaalde activiteit moet worden afgestoten (zoals vliegtuigen of 
dochterondernemingen), maar worden veeleer veroorzaakt door belemmeringen 
van de toegang, en wel toegang tot slots op luchthavens (16). In beide gevallen 
kwamen de partijen overeen slots ter beschikking van concurrenten te stellen zodat 
zij vluchten zouden kunnen exploiteren op de routes ten aanzien waarvan volgens 
de Commissie mededingingsproblemen bestonden. Deze corrigerende maatregelen 
gingen gepaard met andere maatregelen (geen uitbreiding van het vluchtaanbod en 
de verplichting om overeenkomsten te sluiten op het gebied van het frequent-fl yer-
programma, interlining en intermodale vervoersdiensten, enz.).

Corrigerende maatregelen moeten evenwel ook de bijzonderheden weerspiegelen 
die het gevolg zijn van het verschil tussen een alliantie en een concentratie. Een 
coöperatieve alliantie brengt geen blijvende verandering op de markt teweeg 
en een beschikking ex artikel 81, lid 3, wordt voor een eerste periode van zes 
jaar gegeven, en moet daarna opnieuw worden onderzocht. Een concentratie 
daarentegen (en dus ook een fusiebeschikking) brengt een blijvende verandering 
in de structuur van de ondernemingen en de markt teweeg. Daarom zijn 
corrigerende maatregelen bijzonder belangrijk in concentratiezaken, aangezien

(16) Wanneer afstoting moeilijk of onmogelijk is „kan de uit een concentratievoornemen 
voortvloeiende wijziging in de marktstructuur leiden tot grote barrières voor of belemmeringen 
van de toegang tot de relevante markt. Deze barrières kunnen het gevolg zijn van de controle 
over de infrastructuur, met name netwerken — In dergelijke omstandigheden kunnen 
de corrigerende maatregelen de toegang tot de markt vergemakkelijken voorzover zij 
garanderen dat de concurrenten toegang hebben tot de noodzakelijke infrastructuur…” Zie 
punt 28 van de mededeling van de Commissie betreff ende op grond van Verordening (EEG) 
nr. 4064/89 van de Raad en Verordening (EG) nr. 447/98 van de Commissie aanvaardbare 
corrigerende maatregelen (PB C 68 van 2.3.2001).
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deze zaken louter door hun aard een dergelijk blijvend eff ect  teweeg kunnen 
brengen (17).

Wat dit betreft  vormt de AF/KLM-beschikking een innoverende verschuiving 
naar een meer duurzame of „structurele” benadering van de traditionele 
corrigerende maatregelen op het gebied van slots. Ten eerste geldt de verplichting 
om slots vrij te geven voor onbeperkte duur. Ten tweede worden slots die reeds 
door de partijen zijn vrijgegeven en die niet meer worden gebruikt door een 
nieuwkomer ten aanzien van een speciaal stedenpaar, teruggegeven aan de „pool” 
van de luchthaven in gevallen waarin er geen verplichting meer is om slots vrij 
te geven. Ten derde werd een „kroonjuweel”-benadering gekozen voor de route 
Amsterdam-Parijs, die volgens de concurrenten bijzonder moeilijk te betreden 
was omdat zij de hubs van AF en KLM met elkaar verbindt. Onder bepaalde 
voorwaarden en wanneer hij dit stedenpaar gedurende ten minste drie jaar heeft  
bediend, zou een nieuwkomer zelfs de historische rechten kunnen verwerven op 
de slots die door de fuserende partijen op deze route zijn aangeboden.

Wat de toezeggingen ten aanzien van langeafstandsroutes betreft  die 
kenmerkend zijn voor de AF/KLM-zaak, diende de hypothese van de Commissie 
dat indirecte vluchten een concurrentiedwang vormen voor directe vluchten, te 
worden gewaarborgd. Daartoe verklaarden de Franse en Nederlandse nationale 
autoriteiten dat zij zich zouden onthouden van enige vorm van prijsbepaling 
voor indirecte diensten op een groot aantal routes (de zogeheten „zesde 
vrijheid”) en dat zij ervoor zouden zorgen dat derden het recht zouden hebben 
in Amsterdam of Parijs een tussenlanding te maken om bestemmingen buiten 
de EU te kunnen aanbieden (vijfde vrijheid). Deze verklaringen maken deel uit 
van de AF/KLM-beschikking.

(17) Zie arrest in zaak T-102/96 Gencor, Jurispr. 1999, blz. II-753.

3. Verwijzingen

Kabel Deutschland/ish (150)

263. Op 20 april ontving de Commissie een aanmelding van de voorgenomen 
verwerving van de ondernemingen ish GmbH & Co KG, Duitsland, en ish KS NRW 
GmbH & Co KG, Duitsland (beide „ish” genoemd) door de Duitse onderneming Kabel 
Deutschland GmbH, Duitsland („KDG”).

(150) COMP/M.3271.
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264. KDG exploiteert het voormalige breedbandkabelnetwerk van Deutsche 
Telekom AG in geheel Duitsland behalve de deelstaten Hessen, Baden-Württemberg 
en Noordrijnland-Westfalen. In laatstgenoemde deelstaat is ish de exploitant van het 
breedbandkabelnetwerk. Beide ondernemingen verzorgen in hun respectievelijke 
netwerkgebieden, de transmissie van omroepsignalen (TV en radio) evenals 
internettoegang. Naast de verwerving van ish was KDG voornemens ook de twee 
overige regionale exploitanten van breedbandkabelsystemen in Duitsland te kopen, 
namelijk iesy Hessen en Kabel Baden-Württemberg. In tegenstelling tot de fusie 
KDG/ish vallen deze twee concentraties onder de bevoegdheid van de nationale 
mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt.

265. Op 14 mei diende het Bundeskartellamt een verzoek om verwijzing bij de 
Commissie in waarin het aangaf dat de fusie tot de versterking van machtsposities 
op verschillende Duitse markten kon leiden. Op de markt voor de aanvoer van 
omroepsignalen, waar de omroepmaatschappijen de transmissie van hun signalen via de 
breedbandkabel vragen, zou een dergelijke versterking van een machtspositie, volgens 
het Bundeskartellamt teweeg kunnen worden gebracht door het grote bereik dat door 
de combinatie van de twee netwerken zal ontstaan. Bovendien zou de mededinging op 
de markt voor digitale betaal-TV-diensten, de markt voor de overdracht van signalen 
van de regionale breedbandkabel naar de kabelsystemen binnenshuis en de markt voor 
de levering van signalen aan eindverbruikers volgens het Bundeskartellamt verder 
kunnen worden beperkt indien ish zou worden uitgeschakeld als concurrent van KDG, 
die in sommige regionale markten reeds als een onderneming met een machtspositie 
werd beschouwd.

266. De Commissie kwam tot de conclusie dat was voldaan aan de voorwaarden 
voor een verwijzing naar de Duitse mededingingsautoriteit gezien de nationale 
omvang van de markten waarop de transactie van invloed was. Zij was van mening 
dat het Bundeskartellamt de meest geschikte instantie was om de aanvankelijke 
mededingingsproblemen te analyseren omdat hiervoor de lokale markten en specifi eke 
nationale omstandigheden moesten worden onderzocht. Bovendien riepen alle drie de 
voorgenomen overnames door KDG — d.w.z. van ish, iesy Hessen en Kabel Baden-
Württemberg — soortgelijke vragen op en dienden zij daarom tezamen door één 
mededingingsautoriteit te worden onderzocht. De Commissie besloot dan ook op 7 
juni om de zaak naar het Bundeskartellamt te verwijzen.

Accor/Barrière/Colony (151)

267. Op 4 juni besloot de Commissie de voorgenomen oprichting van een 
gemeenschappelijke onderneming in de casinosector door Accor, het familieconcern 
Barrière-Desseigne en Colony gedeeltelijk naar de Franse mededingingsautoriteiten 
te verwijzen. Deze gedeeltelijke verwijzing betrof de beoordeling van de 
mededingingsgevolgen van de transactie op de markt voor de exploitatie van casino’s 

(151) COMP/M.3373.
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in twee Franse regio’s, Côte d’Azur en de kust van Baskenland en Landes. Op dezelfde 
dag keurde de Commissie de operatie goed wat de overige product- en geografi sche 
markten betreft .

268. Het onderzoek van de Commissie wees uit dat de markt voor de exploitatie 
van casino’s een lokale geografi sche dimensie had die kan worden gedefi nieerd op basis 
van een relevant geografi sch commercieel gebied van waaruit het casino met de auto in 
minder dan een uur te bereiken is, of kan worden afgebakend op basis van de plaatselijke 
bevolking. Volgens deze defi nitie zou de transactie in de twee bovengenoemde Franse 
regio’s mededingingsproblemen hebben doen rijzen. De Commissie concludeerde 
dan ook dat de Franse autoriteiten het meest geschikt waren om de gevolgen van de 
operatie voor deze lokale markten te beoordelen en besloot de beoordeling in deze 
zaak terug te verwijzen naar Frankrijk.

269. De overige aspecten van de transactie omvatten de verwerving van 
casinolicenties en het hotelwezen en werden goedgekeurd omdat de Commissie 
concludeerde dat de transactie de mededinging op deze markten niet in gevaar zou 
brengen.

270. Op 28 juli keurden de Franse mededingingsautoriteiten de transactie goed 
mits op de twee genoemde markten corrigerende maatregelen werden genomen. Deze 
maatregelen bestaan uit de afstoting door de partijen van twee casino’s, één aan de 
Côte d’Azur en een tweede aan de kust van Baskenland en Landes.

4. Ingetrokken aanmeldingen

INA/AIG/SNFA (152)

271. Op 22 september meldde de Duitse lagerproducent INA Holding Schaeffl  er 
KG („INA”) en het Amerikaanse verzekeringsconcern AIG bij de Commissie de 
gezamenlijke verwerving van de Franse producent van precisielagers SNFA aan. 
INA en SNFA zijn gespecialiseerd in de productie van precisieantifrictielagers. AIG 
is een internationaal verzekeringsconcern zonder enige activiteit in de lagerindustrie. 
Precisielagers worden voornamelijk gebruikt in toepassingen die een zeer hoge mate 
van nauwkeurigheid vereisen, met name in de sector gereedschapsmachines en in de 
lucht- en ruimtevaart.

272. Op 23 oktober 2003 had de Commissie een diepgaand onderzoek ingesteld 
met betrekking tot de voorgenomen transactie omdat zij vreesde dat de uitschakeling 
van de mededinging tussen de grootste en de tweede leverancier van precisielagers 
voor gereedschapsmachines in West-Europa, INA in een machtspositie zou brengen. 
Het voorlopige standpunt van de Commissie op basis van het marktonderzoek was 
dat de transactie de mededinging op de markt voor hoekcontact kogellagers voor 

(152) COMP/M.3093.
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gereedschapsmachines in West-Europa aanzienlijk zou beperken omdat hierdoor de twee 
grootste, en over het geheel genomen sterkste spelers qua kwaliteit, betrouwbaarheid, 
innovatie en breedte van het productgamma zouden worden samengevoegd. Geen van 
de overige concurrenten, noch de Zweedse leverancier SKF, de Japanse onderneming 
NSK, of andere kleinere ondernemingen, zouden in staat zijn geweest voldoende 
eff ectieve concurrentiedruk op INA uit te oefenen. Verder concludeerde de Commissie 
dat de klanten waarschijnlijk niet voldoende controle op het prijsbeleid van INA 
zouden kunnen uitoefenen omdat de meeste producenten van gereedschapsmachines 
en assen kleine bedrijven zijn met een beperkte onderhandelingsmacht.

273. Gezien haar grote mededingingsbezwaren besloot de Commissie INA en 
AIG op 19 december 2003 een mededeling van punten van bezwaar toe te zenden. Er 
werd evenwel geen eindbeschikking gegeven omdat de partijen in januari 2004 van de 
transactie afzagen.

RWA/AMI (153)

274. Op 11 oktober zagen de Oostenrijkse ondernemingen RWA Raiff eisen-Ware 
Austria AG („RWA”) en AMI Agro Linz Melamine International GmbH („AMI”) af 
van de voorgenomen oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Inter-Fert 
Düngemittel GmbH („Inter-Fert”) en trokken zij de dienovereenkomstige aanmelding 
aan de Commissie in. De oprichting van deze gemeenschappelijke onderneming zou 
de grootste Oostenrijkse meststoff enproducent AMI en de belangrijkste agrarische 
groothandelsorganisatie in Oostenrijk, RWA, hebben samengebracht.

275. In haar beschikking van 29 september had de Commissie de fase II-procedure 
ingeleid, omdat uit het eerste onderzoek van de voorgenomen fusie was gebleken dat 
de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming de machtspositie van RWA op 
de groothandelsmarkt voor meststoff en in Oostenrijk zou versterken. In het naburige 
Beieren stelde de Commissie eveneens mededingingsproblemen vast met betrekking 
tot de handel in meststoff en.

276. De voorlopige conclusie van de Commissie luidde dat alleen RWA reeds 
aandelen had van 55 % à 65 % op de markten voor bepaalde soorten meststoff en, 
zowel voor afzonderlijke producten als voor alle meststoff en tezamen, en dat de 
operatie AMI zou hebben uitgeschakeld als belangrijke concurrent op de Oostenrijkse 
groothandelsmarkt. Verder zou de machtspositie van RWA na de fusie met AMI 
zijn versterkt door de daaruit resulterende verticale integratie. Het risico bestond 
dat de transactie tot marktafscherming zou hebben geleid. Verder zou zij wellicht 
de machtspositie van BayWa, een moederonderneming van RWA, op de Beierse 
retailmarkten voor meststoff en hebben versterkt waarop zij een marktaandeel bezit 
van circa 70 %, en daarmee tot de afscherming van de markt voor de concurrenten 
van BayWa hebben geleid. Hierdoor zou de machtspositie van BayWa op de Beierse 

(153) COMP/M.3423.
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retailmarkten voor meststoff en zijn versterkt en zou de mededinging op een wezenlijk 
deel van de gemeenschappelijke markt aanzienlijk zijn beperkt.

277. Om de mededingingsproblemen wat Oostenrijk en Beieren betreft  te 
verhelpen stelden de partijen maatregelen voor; deze volstonden echter niet om de 
mededingingsbezwaren voor de getroff en markten in Oostenrijk en Beieren weg te 
nemen. Dit bleek toen de toezeggingen aan een marktonderzoek werden onderworpen. 
Nadat de partijen in kennis waren gesteld van de inleiding van de fase II-procedure 
door de Commissie trokken zij hun aanmelding in.

C — RECHTSZAKEN: EEN SELECTIE

Portugese Republiek tegen Commissie (Cimpor)

278. Op 22 juni heeft  het Hof van Justitie (HvJ) uitspraak (154) gedaan in het 
voordeel van de Commissie in een zaak betreff ende de op grond van artikel 21, lid 
3, van de concentratieverordening (155) door de Commissie gegeven beschikking van 
22 november 2000 in het kader van het onderzoek van een aangemelde concentratie 
in de zaak Secil/Holderbank/Cimpor (156). In de beschikking op grond van artikel 21, 
lid 3, („de beschikking”) verzocht de Commissie de Portugese regering het nodige te 
doen om zich aan de Gemeenschapswetgeving te conformeren en twee besluiten in te 
trekken („despachos” van 5 juli 2000 en 11 augustus 2000) waarbij die regering op grond 
van de nationale privatiseringswetgeving bezwaar had gemaakt tegen de voorgenomen 
concentratie, die bij de Commissie was aangemeld en een communautaire dimensie 
had.

279. In de beschikking en in haar verdediging voor het Hof argumenteerde 
de Commissie dat in artikel 21 is gestreefd naar een evenwicht tussen, enerzijds, de 
verplichting voor de lidstaat om „elk ander openbaar belang” vooraf aan de Commissie 
mede te delen en af te zien van maatregelen om dergelijk belang te beschermen en, 
anderzijds, de verplichting voor de Commissie om binnen één maand een onderzoek 
in te stellen naar en een besluit te nemen over de verenigbaarheid van het beweerde 
belang met de algemene beginselen en andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht. 
De Commissie betoogde dat artikel 21, lid 3, geen enkel eff ect meer zou hebben indien 
zij bij gebrek aan mededeling niet bevoegd zou zijn om te beoordelen of een nationale 
maatregel gewettigd is wegens een door artikel 21, lid 3, uitdrukkelijk als zodanig 
erkend belang. De toetsing door de Commissie zou kunnen worden vermeden door de 
betrokken maatregelen eenvoudigweg niet mee te delen.

(154) Zaak C-42/01 Portugese Republiek tegen Commissie, nog niet gepubliceerd.
(155) Artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4064/89, thans artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) 

nr. 139/2004 van de Raad.
(156) COMP/M.2054.
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280. De Commissie verdedigde derhalve het standpunt dat artikel 21 haar de 
bevoegdheid geeft , ongeacht of een maatregel al dan niet wordt medegedeeld, om 
te beoordelen en te besluiten of een maatregel waarvoor geen van de drie in artikel 
21 vermelde rechtvaardigingsgronden geldt, als verenigbaar met het Verdrag moet 
worden beschouwd.

281. De Commissie voerde aan dat de argumenten voor het verzet tegen de 
concentratie die in de twee besluiten van de Portugese regering zijn gebruikt, vervat 
zijn in het tweede besluit, volgens hetwelke het noodzakelijk is „de ontwikkeling 
van de structuren van het aandeelhouderschap in de vennootschappen die worden 
geprivatiseerd te beschermen met het oog op de versterking van de ondernemingszin 
en de effi  ciëntie van het nationale productieapparaat op een wijze die verenigbaar is 
met de streefdoelen van de Portugese economische politiek” (157).

282. Volgens de Commissie maakte dit doel geen deel uit van de belangen 
(openbare veiligheid, pluraliteit van de media en toezichtsregels) die intrinsiek als 
gewettigd worden beschouwd voor de toepassing van artikel 21, lid 3, tweede alinea, 
van de concentratieverordening. Door de besluiten aan te nemen waarmee de 
verwerving van een belang van meer dan 10 % in Cimpor werd tegenhouden, verbood 
de Portugese Republiek, naar het oordeel van de Commissie, de facto de overname 
en belemmerde zij terzelfder tijd de in het Verdrag neergelegde vrijheid van vestiging 
en het vrij verkeer van kapitaal, hetgeen met geen in de jurisprudentie van het HvJ 
erkende wezenlijke gronden van openbaar belang te rechtvaardigen viel. Dergelijke 
gronden waren hoe dan ook niet door de Portugese regering aangevoerd. Het belang 
dat werd ingeroepen tot staving van de twee in tegenstelling met artikel 21, lid 3, van 
de concentratieverordening niet medegedeelde besluiten van de Portugese minister 
van Financiën, werd daarom strijdig met het Gemeenschapsrecht bevonden (158).

283. Eén van de cruciale vragen voor de Commissie in deze zaak was vervolgens 
of zij bevoegd was om in de gegeven omstandigheden een beschikking op grond 
van artikel 21, lid 3, te geven, dan wel of zij een inbreukprocedure op grond van 
artikel 226 van het Verdrag had moeten inleiden. De Commissie argumenteerde dat 
artikel 21, lid 3, in casu diende te worden getoetst aan de omstandigheid waarin de 

(157) Doelstelling van wetsbesluit 380/93.
(158) Terwijl deze zaak liep, wees het Hof van Justitie op 4 juni 2002 een arrest in zaak C-367/98. De 

Commissie betwistte in die zaak op grond van de internemarktregelgeving onder andere de 
Portugese wet 11/90 (kaderwet inzake privatiseringen) en wetsbesluit 380/93 (voorafgaande 
vergunning). Het Hof concludeerde dat de Portugese regelgeving kennelijk discriminerend was 
voor investeerders uit andere lidstaten, met een beperking van het vrij verkeer van kapitaal als 
gevolg. Met betrekking tot het argument van de noodzaak de fi nanciële belangen van de Portugese 
Republiek te beschermen, benadrukte het Hof dat het vaste rechtspraak is dat overwegingen van 
economische aard, ingeroepen tot staving van een procedure van voorafgaande vergunning, 
in geen geval verboden belemmeringen van het vrij verkeer kunnen rechtvaardigen. Door het 
goedkeuren en handhaven van wet 11/90 en wetsbesluit 380/93 was de Portugese Republiek 
de krachtens artikel 73 B EG-Verdrag (thans artikel 56 EG) op haar rustende verplichtingen niet 
nagekomen.
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lidstaat het openbaar belang, ander dan openbare veiligheid, pluraliteit van de media 
en toezichtsregels, dat het wil beschermen, niet heeft  medegedeeld voordat hij de 
maatregelen heeft  genomen.

284. Het HvJ was het met de Commissie eens dat zij bevoegd is om een beschikking 
te geven aangaande de verenigbaarheid van die belangen met de algemene beginselen 
en de andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht, en dat ongeacht of die belangen 
al dan niet zijn medegedeeld. Mocht de Commissie bij gebreke van mededeling door de 
betrokken lidstaat, geen andere mogelijkheid hebben dan een zaak tot ingebrekestelling 
op grond van artikel 226 aanhanging te maken, dan zou het onmogelijk worden om 
tot een besluit van de Gemeenschap te komen binnen de krappe termijn waarin de 
concentratieverordening voorziet. Hierdoor zou het risico vergroten dat reeds genomen 
nationale maatregelen onherroepelijk schade berokkenen aan een concentratie met 
een communautaire dimensie en dat het onderzoek van de Commissie op grond van 
artikel 21, lid 3, nutteloos wordt doordat de lidstaten de voorgeschreven controles 
kunnen ontwijken.

285. De taak van de Commissie om de met de nationale maatregelen beschermde 
belangen te identifi ceren, kan lastiger en ingewikkelder worden wanneer die belangen 
niet aan haar zijn meegedeeld, maar de Commissie kan de lidstaat te allen tijde om 
informatie vragen. Het Hof erkent dat de Commissie dat in deze zaak daadwerkelijk 
ook heeft  gedaan. In dergelijke gevallen dient de Commissie altijd eerst na te gaan of de 
maatregelen gewettigd zijn vanwege één van de in artikel 21, lid 3, tweede alinea, van 
de concentratieverordening genoemde belangen (openbare veiligheid, pluraliteit van 
de media en toezichtsregels). Het Hof concludeerde bijgevolg dat de Commissie met de 
betwiste beschikking geen inbreuk heeft  gemaakt op de jurisdictie van het HvJ of van 
de nationale rechter, niet in strijd met artikel 21, lid 1, van de concentratieverordening, 
artikel 220 van het Verdrag en artikel 226 van het Verdrag heeft  gehandeld, en evenmin 
haar bevoegdheid heeft  misbruikt.

286. In dit arrest heeft  het Hof onderstreept dat er een duidelijke verdeling 
van bevoegdheden tussen de nationale en de communautaire instanties bestaat, 
en dat de nationale en de communautaire instanties in het kader van een eff ectief 
concentratietoezicht kunnen interveniëren, zonder afb reuk te doen aan het bestuur, de 
rechtszekerheid en de gewettigde belangen van de betrokken ondernemingen. Bovenal 
kent het Hof aan artikel 21, lid 3, de status van lex specialis toe, primerend op een 
procedure tot ingebrekestelling op grond van artikel 226 van het Verdrag.

MCI tegen Commissie

287. Op 28 september heeft  het Gerecht van eerste aanleg (GvEA) een arrest 
gewezen (159) tot nietigverklaring, om redenen van procedurele aard, van de beschikking 

(159) Zaak T-310/00  — MCI v. Commissie, nog niet gepubliceerd.
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van de Commissie van 28 juni 2000 („de beschikking”) in de zaak MCI/Sprint (160) 
naar aanleiding van een beroep dat door MCI was ingesteld. In de beschikking had 
de Commissie de concentratie van MCI, het voormalige WorldCom, en Sprint, twee 
Amerikaanse internationale telecommunicatieondernemingen, onverenigbaar met het 
Gemeenschapsrecht verklaard met het argument dat de concentratie zou leiden tot een 
machtspositie of een versterking van de machtspositie op de wereldmarkt van de top-
level of universele internetconnectiviteit.

288. Het arrest gaat niet in op de verenigbaarheid met de mededingingsregels, 
maar uitsluitend op de ontvankelijkheid van het verzoek, het procesbelang en de 
bevoegdheid van de Commissie om de beschikking te geven.

289. Wat de ontvankelijkheid betreft , introduceert het arrest een nieuw element 
met betrekking tot het door de verzoeker aan te tonen belang dat hij heeft  bij de 
nietigverklaring van de betwiste maatregel. Er konden twijfels bestaan omtrent het 
belang van MCI, voornamelijk omdat de onderneming beweerde het project te hebben 
stopgezet nog voordat de beschikking was gegeven. Daar waar het Gerecht in eerdere 
zaken als voorwaarde had gesteld dat er een direct verband moest bestaan tussen het 
niet doorgaan van een operatie en de bestreden beschikking, acht het Gerecht het in 
deze zaak voldoende dat de Commissie een tot MCI gerichte beschikking heeft  gegeven, 
dewelke thans het enige juridische beletsel voor de totstandkoming van de concentratie 
vormt ingeval de aanmeldende partijen opnieuw zouden willen fuseren onder dezelfde 
voorwaarden.

290. Ten gronde betoogde MCI dat de Commissie niet bevoegd was om de 
beschikking van 28 juni 2000 te geven aangezien de aanmelding op 27 juni formeel was 
ingetrokken door de aanmeldende partijen bij brief met de volgende bewoordingen: 
„Th e parties no longer propose to implement the proposed merger in the form presented 
in the notifi cation. In so far as the parties decide to merge their activities in a modifi ed 
form in the future, the parties will make such modifi cations as appropriate under the 
applicable merger laws”. Om haar bevoegdheid te rechtvaardigen, had de Commissie 
zich in de beschikking erop beroepen dat de brief van 27 juni 2000 geen formele 
intrekking vormde van het voorwerp van de aanmelding — de fusieovereenkomst van 
4 oktober 1999 — en had zij verwezen naar de persmededelingen van de partijen van 
27 juni 2000, waaruit blijkt dat zij nog enige hoop koesterden om hun activiteiten in 
een of andere vorm te fuseren.

291. Het Gerecht erkent dat in de brief van de aanmeldende partijen geen sprake 
was van principiële afstand van elk voornemen of elk plan voor een concentratie 
van WorldCom en Sprint, maar enkel van stopzetting van het project in de vorm 
zoals voorgesteld in de aanmelding, met andere woorden het project zoals het in de 
aangemelde fusieovereenkomst van 4 oktober 1999 in het vooruitzicht was gesteld. Het 
Gerecht is van oordeel dat de mededeling van 27 juni 2000 slechts op één manier kon 

(160) COMP/M.1741.
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worden uitgelegd, namelijk dat de conform de concentratieverordening aangemelde 
fusieovereenkomst niet langer bestond. Het afzien van de voorgenomen concentratie „in 
de vorm zoals voorgesteld in de aanmelding” zou noodzakelijkerwijze gevolgen hebben 
voor eff ectiviteit, zo niet voor de geldigheid, van de eigenlijke fusieovereenkomst.

292. Het Gerecht concludeert dat de Commissie niet langer bevoegd was om 
de beschikking te geven aangezien de partijen bij brief van 27 juni de overeenkomst 
hadden opgezegd, en niet louter de aanmelding hadden ingetrokken. Het Gerecht 
stelt voorts vast dat de bevoegdheid van de Commissie niet kan berusten op loutere 
subjectieve bedoelingen van de partijen om een fusie tot stand te brengen en merkt 
op dat de Commissie bij twijfel over de betekenis van de brief overeenkomstig artikel 
11 van de concentratieverordening een formeel bewijs had kunnen eisen dat de 
fusieovereenkomst daadwerkelijk was opgezegd.

D — STATISTISCHE GEGEVENS   

Figuur 4
Aantal eindbeschikkingen per jaar sinds 1998 en aantal aanmeldingen
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Figuur 5
Opsplitsing volgens het soort operatie (1995-2004)
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III — SECTORALE ONTWIKKELINGEN

A — GELIBERALISEERDE SECTOREN

1. Energie

293. Op het gebied van de energiesector zal de totstandbrenging van daadwerkelijk 
concurrerende energiemarkten ten goede komen aan de energiegebruikers en aan 
het concurrentievermogen van de Europese economie. In 2004 bleef de Commissie 
samenwerken met de nationale mededingingsautoriteiten en de regulerende instanties 
op energiegebied om de voorwaarden voor de concurrentie en de markttoegang te 
verbeteren. De Commissie richtte in het bijzonder een ECN-subgroep Energie op en 
onderhield regelmatig contacten met de regelgevende instanties op energiegebied (161).

294. Wat het wetgevingsproces betreft , was 2004 het jaar waarin de richtlijnen 
die de Commissie in 2003 had aangenomen om de voltooiing van de interne gas- en 
elektriciteitsmarkten sneller te laten verlopen, door de lidstaten dienden te worden 
omgezet. Jammer genoeg hebben de meeste lidstaten deze termijn niet gerespecteerd. 
Op het niveau van de Gemeenschap ging het wetgevingsproces vooruit; er werd 
aanzienlijke vooruitgang geboekt met het door de Raad aangenomen gemeenschappelijk 
standpunt over een verordening inzake de voorwaarden voor toegang tot de 
gastransmissienetwerken. Met de verordening zullen een aantal overblijvende 
belemmeringen voor de voltooiing van de interne markt worden opgegeven, in het 
bijzonder met betrekking tot de handel in gas.

295. Net zoals in de voorgaande jaren werd het liberaliseringsproces ondersteund 
door de toepassing van de mededingingsregels in een paar belangrijke zaken. In de 
zaak Gaz de France (162) bevestigde de Commissie in een formele beschikking dat 
clausules die een geografi sche beperking inhouden, indruisen tegen artikel 81 van het 
EG-Verdrag. Dergelijke clausules, die van oudsher inbegrepen waren in gasleverings- 
en transport-/dienstencontracten, verhinderen dat afnemers van gas zich bevoorraden 
bij in andere lidstaten gevestigde exploitanten en vormen een aanzienlijke belemmering 
voor de totstandbrenging van een werkelijk concurrerende en geïntegreerde gasmarkt 
op Europees niveau.

296. Op 30 april besloot de Commissie haar onderzoek in de Marathon-zaak (163) 
wat betreft  de twee overblijvende leveranciers, de Franse onderneming Gaz de France 
en de Duitse onderneming Ruhrgas (164), te beëindigen, nadat zij in 2001 en 2003 een 

(161) Zie hierboven, punt I.C.3.
(162) Zie hierboven, punt 81.
(163) COMP/36.246.
(164) IP/04/573.
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schikking had getroff en met de Duitse ondernemingen BEB (165) en Th yssengas (166), 
en de Nederlandse onderneming Gasunie (167). De Marathon-zaak had betrekking op 
de vermeende weigering van vijf gasbedrijven om de Noorse dochteronderneming 
van het Amerikaanse energiebedrijf Marathon toegang te verlenen tot hun respectieve 
gasnetwerken. Dankzij de door Gaz de France en Ruhrgas aangeboden verbintenissen 
kon de toegang van derden tot hun netwerken worden verbeterd en konden de 
afnemers ten volle profi teren van de openstelling van de gasmarkten in Frankrijk en 
Duitsland.

297. In het bijzonder verbond Ruhrgas zich ertoe een nieuwe entry/exit-
regeling in te voeren, hetgeen het mogelijk maakt gastransportcapaciteit afzonderlijk 
te reserveren op de entry- en exit-punten (in plaats van de capaciteit te moeten 
reserveren overeenkomstig een fi ctieve contractuele route tussen het punt waar het 
gas in het transportsysteem wordt gebracht en het punt waar het gas uit het net wordt 
afgenomen). Gaz de France, die al een entry/exit-systeem hanteerde, en Ruhrgas 
verbonden er zich verder toe om het aantal balanceer- en tariefzones in hun respectieve 
netwerken geleidelijk te verminderen, om zo de transportkosten in verband met de 
doorvoer door verschillende zones te reduceren. Gaz de France verbond zich er ook 
toe gedurende drie jaar een programma uit te voeren voor de tijdelijke gasvoorziening 
in het zuiden van Frankrijk, om concurrentie mogelijk te maken zonder te moeten 
wachten op de voltooiing, medio 2007, van de geplande nieuwe infrastructuur om de 
toegang van concurrerende gasleveranciers tot dit gebied te vergemakkelijken. Naast 
deze belangrijke verbintenissen beloofden Gaz de France en Ruhrgas ook verschillende 
andere maatregelen te treff en voor de verbetering van de transparantie, de behandeling 
van aanvragen voor toegang tot het netwerk en het beheer van knelpunten.

298. Op het gebied van concentraties heeft  de Commissie zich verzet tegen 
de voorgenomen operatie waarbij Energias de Portugal (EDP), het gevestigde 
elektriciteitsbedrijf in Portugal, en ENI, een Italiaans energiebedrijf, gezamenlijk 
zeggenschap zouden verkrijgen over Gás de Portugal (GDP), de traditionele 
gasleverancier in Portugal. Deze operatie zou de machtspositie van EDP op hun 
respectieve markten (wholesale- en retailmarkten voor stroom en gasmarkten in 
Portugal) hebben versterkt, als gevolg van zowel horizontale als verticale eff ecten. In 
het bijzonder zou de mogelijke concurrentie die van GDP op de stroommarkten zou 
uitgaan, worden uitgeschakeld, en zou de toegang van EDP, de meest waarschijnlijke 
nieuwkomer, tot de gasmarkten worden verhinderd. Bovendien zouden de 
stroomproducenten die gas als brandstof gebruiken door de concentratie uiterst 
afh ankelijk worden van hun belangrijkste concurrent, EDP, voor hun gasleveringen. 
Ten slotte zou de operatie afschermend hebben gewerkt voor een aanzienlijk deel 
van de gasvraag die thans door EDP wordt gecontroleerd. De concentratie zou de 
grensoverschrijdende concurrentie dus ontmoedigd hebben en een negatieve invloed 

(165) IP/03/1129.
(166) IP/01/1641.
(167) IP/03/547.
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hebben gehad op de liberalisering van de stroom- en gasmarkten in Portugal. Dit 
zou tot hogere gas- en stroomprijzen hebben geleid voor zowel huishoudelijke als 
industriële afnemers. Aangezien de door EDP en ENI voorgestelde corrigerende 
maatregelen onvoldoende waren om de concurrentiebezwaren van de Commissie weg 
te nemen, had deze laatste geen andere keuze dan de voorgenomen concentratie te 
verbieden.

299. Ten slotte zond de Commissie Griekenland een schrift elijke aanmaning in een 
zaak betreff ende de Griekse bruinkoolmijnbouw en de markten voor de opwekking en 
levering van stroom. Griekenland verleent de gevestigde stroomproducent exclusieve 
mijnbouwrechten, zonder compensatie, om bruinkool te delven. Deze gepriviligeerde 
toegang tot bruinkool, de goedkoopste energiebron voor stroomopwekking in 
Griekenland, stelt de gevestigde stroomproducent in staat zijn machtspositie in stand te 
houden op de markten voor stroomopwekking en -levering door de markttoegang van 
potentiële concurrenten te verhinderen. De Commissie is van oordeel dat Griekenland 
door de instandhouding van deze rechten inbreuk pleegt op artikel 86, lid 1, en artikel 
82 van het EG-Verdrag.

2. Elektronische communicatie

300. Een van de fundamentele wijzigingen die bij het nieuwe regelgevingskader 
voor elektronischecommunicatiediensten werd ingevoerd, is dat nationale regelgevende 
instanties (NRI’s) verplicht zijn de relevante markten voor elektronische communicatie 
overeenkomstig de beginselen van het mededingingsrecht af te bakenen. Zij moeten 
een analyse van de relevante markten maken en nagaan of deze markten daadwerkelijk 
concurrerend zijn, dat wil zeggen dat er op die markt geen onderneming is met 
aanmerkelijke marktmacht (AMM, te vergelijken met het concept van machtspositie 
op mededingingsgebied). Indien er geen daadwerkelijke concurrentie op een markt 
heerst, moeten de NRI’s ten minste één specifi eke reguleringsverplichting van die 
welke in de toegangsrichtlijn of universeledienstrichtlijn zijn opgenomen, opleggen. 
Omgekeerd, indien er op een markt daadwerkelijk concurrentie heerst, mogen NRI’s 
geen specifi eke reguleringsverplichtingen in stand houden of invoeren.

301. Overeenkomstig de procedure van de marktanalyse moeten de NRI’s de 
Commissie in kennis stellen van een ontwerp voor reguleringsmaatregelen waarin 
de omschrijving van de relevante markten, de vraag of er al dan niet sprake is 
van aanmerkelijke marktmacht en, indien nodig, de voorgenomen corrigerende 
reguleringsmaatregelen worden behandeld. De Commissie kan hetzij haar opmerkingen 
daarover kenbaar maken, waarmee de NRI’s dan zo veel mogelijk rekening moeten 
houden, hetzij van de NRI verlangen dat zij haar ontwerp-maatregel intrekt indien 
de omschrijving van de markt en/of het vaststellen van aanmerkelijke marktmacht 
onverenigbaar is met het Gemeenschapsrecht. In 2004 ontving de Commissie 89 
dergelijke kennisgevingen en beëindigde zij 90 zaken. In drie gevallen verzocht de 
Commissie de NRI de betrokken ontwerp-maatregel in te trekken.
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302. In gevoegde zaken FI/2003/0024 en FI/2003/0027 (168), betreff ende de 
openbaar beschikbare internationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor 
particuliere en niet-particuliere gebruikers in Finland, stelde de Commissie vast dat 
de Finse NRI, Ficora, niet voldoende bewijsmateriaal had geleverd om te concluderen 
dat er geen exploitanten met AMM op deze markten waren, en geen rekening had 
gehouden met de bestaande regelgeving op de markt. De Commissie betwistte het 
oordeel van Ficora volgens welk TeliaSonera, ondanks haar hoge marktaandelen (meer 
dan 50 %) geen AMM had, gezien de lage toegangsbelemmeringen, het groot aantal 
ondernemingen dat internationale telefoondiensten aanbiedt en het feit dat abonnees 
gemakkelijk internationale telefoondiensten konden verkrijgen bij andere exploitanten 
dan diegene die de abonneeaansluiting verstrekt. Volgens de Commissie heeft  Ficora 
geen marktgegevens verstrekt in verband met verschillende factoren die relevant zijn 
voor de beoordeling van de marktmacht, zoals de kostenstructuur en het distributie- 
en verkoopnetwerk van de ondernemingen op de markt. Bovendien heeft  Ficora bij 
haar beoordeling van de mate van marktmacht van de ondernemingen niet voldoende 
rekening gehouden met het bestaan van corrigerende reguleringsmaatregelen 
en de invloed daarvan op het waargenomen mededingingsniveau op de markt, 
hetgeen haar conclusies aanzienlijk heeft  ondergraafd. In het bijzonder berustten de 
beweringen van Ficora erop dat de toegang tot deze markt gemakkelijk was en dat er 
verschillende ondernemingen waren die internationale telefoondiensten aanboden, en 
de daaruitvolgende conclusie dat er geen sprake was van aanmerkelijke marktmacht, 
op bestaande regelgeving, zoals carrierselectie, carrierpreselectie en de verplichting 
om te interconnecteren. De Commissie wees erop dat een belangrijk principe van 
de marktanalyse erin bestond na te gaan of daadwerkelijke concurrentie al dan niet 
volledig of hoofdzakelijk het resultaat was van de bestaande regelgeving, en of de 
toestand van de concurrentie op de omschreven markt naar alle waarschijnlijkheid 
verschillend zou zijn mocht deze regelgeving niet bestaan.

303. In zaak FI/2004/0082 (169), betreff ende de toegang tot en gespreksopbouw 
in openbare mobiele telefoonnetwerken in Finland, concludeerde de Commissie 
dat de door Ficora aangemelde ontwerp-maatregel niet door voldoende bewijzen 
werd gestaafd om te concluderen dat TeliaSonera over aanmerkelijke marktmacht 
beschikte op de Finse markt voor toegang tot en gespreksopbouw in openbare 
mobiele telefoonnetwerken. Hoewel het marktaandeel van TeliaSonera meer dan 
60 % bedroeg, waren er twee andere mobiele netwerkexploitanten aan de aanbodzijde 
en, naast de netwerkexploitanten, meer dan tien dienstverleners op de markt aan 
de vraagzijde. De dienstverleners konden op commerciële basis met alle mobiele 
netwerkexploitanten op de relevante markt wholesale-overeenkomsten sluiten, met 
inbegrip van overeenkomsten met virtuele mobiele netwerkexploitanten, zonder dat 

(168) Besluit van 20.2.2004, C(2004) 527 def., te raadplegen op: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/
infso/ecctf/home .

(169) Besluit van 5.10.2004, C(2004) 3682 def., te raadplegen op: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/
infso/ecctf/home.

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
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er voor de mobiele netwerkexploitanten sprake was van een wettelijke verplichting 
om toegang te verlenen. De Commissie stelde vast dat, naast de duidelijke dynamiek 
die voortvloeide uit de (downstream) retailmarkt, de mobiele netwerkexploitanten 
met elkaar concurreerden voor en overeenkomsten konden sluiten met verschillende 
dienstverleners, omdat zij fl exibele producten of soorten diensten konden aanbieden 
die andere mobiele netwerkexploitanten niet leverden. Bovendien verstrekte Ficora 
er geen overtuigend bewijs van dat de mogelijkheid van een dienstverlener om te 
veranderen van wholesale-leverancier aanzienlijk zou worden ingeperkt door de 
overstapkosten.

304. Ten slotte was de Commissie het in zaak AT/2004/0090 (170) betreff ende de 
Oostenrijkse markt voor transitdiensten op het vaste openbare netwerk, niet eens 
met de conclusie van de Oostenrijkse NRI dat exploitanten die transitdiensten voor 
zichzelf leveren, deel uitmaken van de transitmarkt, en dat het marktaandeel van 
Telekom Austria derhalve minder dan 50 % bedroeg en de onderneming dus geen 
aanmerkelijke marktmacht had. In het bijzonder kon de Oostenrijkse NRI haar 
bewering niet voldoende staven dat netwerkexploitanten die transitdiensten aankopen, 
naar aanleiding van een prijswijziging snel zouden kunnen overschakelen naar een 
systeem waarbij ze in hun eigen behoeft en voorzien, gezien de grote investeringen 
en de aanzienlijke planning en tijd die nodig zijn voor de uitrol van het netwerk. 
Bovendien oordeelde de Commissie dat er niet voldoende bewijs was geleverd dat deze 
exploitanten in staat en bereid zouden zijn om daadwerkelijk op systematische basis 
te beginnen leveren aan de commerciële transitmarkt, en dat het voorzien in eigen 
behoeft en derhalve buiten de relevante markt viel. Dan zou Telekom Austria een 
marktaandeel van ongeveer 90 % behalen.

3. Vervoer

3.1. Luchtvervoer

Openluchtvaartovereenkomst tussen EU en VS

305. Naar aanleiding van de Open Skies-rechtszaken startten de EU en de VS 
onderhandelingen met het oog op de totstandbrenging van een open luchtvaartgebied 
tussen deze twee belangrijke handelspartners. In juni werd een uitgebreide ontwerp-
overeenkomst, waarmee verschillende wettelijke kwesties zouden worden opgelost en 
het pad zou worden geëff end voor een volledige liberalisering van luchtvaartdiensten 
tussen de EU en de VS, voorgelegd aan de ministers van Vervoer van de EU. De 
Raad was evenwel van oordeel dat nog meer vooruitgang moest worden geboekt, 
vooral in termen van markttoegang voor Europese luchtvaartmaatschappijen in 
de VS. Het mededingingsgedeelte van de ontwerp-overeenkomst is gericht op het 

(170) Besluit van 20.10.2004, C(2004) 4070 def., te raadplegen op:http://forum.europa.eu.int/Public/irc/
infso/ecctf/home.

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
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totstandbrengen van meer convergentie tussen de regels en praktijken van de EU 
en de VS, en een betere samenwerking tussen de Commissie en het Amerikaanse 
ministerie van Vervoer (DoT). Daarbij werden grotendeels de principes gevolgd van 
de EG/VS-samenwerkingsovereenkomst op mededingingsgebied die de Commissie 
en het Amerikaanse ministerie van Justitie in 1991 hebben gesloten. Op de EU-VS-
top in juni in Ierland werd de onderhandelaars gevraagd hun inspanningen voor deze 
belangrijke overeenkomst te blijven voortzetten, om niet alleen de mogelijkheden uit te 
breiden voor de luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor luchthavens, het toerisme, 
de zakelijke contacten en het vrachtvervoer. In de tweede helft  van het jaar vonden 
technische contacten plaats tussen de Commissie en haar tegenhangers uit de VS.

3.2. Spoorwegen

306. Op 3 maart heeft  de Commissie voorstellen ingediend voor een derde 
spoorwegpakket, met inbegrip van maatregelen om de markt vanaf 2010 open te 
stellen voor grensoverschrijdend reizigersvervoer. Dat zou voor een treinexploitant 
het recht inhouden om reizigers over de hele lengte van een traject te laten op- en 
afstappen, ook tussen twee stations in eenzelfde lidstaat (cabotage). Terwijl een lidstaat 
dit toegangsrecht zou kunnen beperken voor punten van vertrek en bestemming die 
reeds onder een contract voor openbaredienstverlening vallen, zal deze beperking 
strikt evenredig moeten zijn met de noodzaak om het economisch evenwicht van 
de contractueel overeengekomen dienst te beschermen. Met ingang van 2010 zal 
ook het concept van „internationaal samenwerkingsverband” afgeschaft  worden. 
Het spoorwegpakket werd op 23 november door het Parlement in overweging 
genomen. Aan het eind van het jaar werd het in voltallige vergadering in eerste lezing 
behandeld.

307. Op 29 april werd het tweede spoorwegpakket na een bemiddelingsprocedure 
uiteindelijk aangenomen. Het voornaamste struikelblok was de openstelling van 
de markt voor het goederenvervoer per spoor. Er werd overeengekomen dat alle 
goederenvervoersmarkten in de EU, met inbegrip van cabotage, uiterlijk op 1 januari 
2007 volledig zouden worden opengesteld.

4. Financiële diensten

308. De totstandbrenging van een geïntegreerde en effi  ciënte Europese markt 
voor fi nanciële diensten is een belangrijke en ambitieuze doelstelling die via het 
proces van Lissabon en het actieplan voor fi nanciële diensten wordt nagestreefd. Het 
concurrentiebeleid en het internemarktbeleid zijn complementaire instrumenten om 
dat doel te bereiken. In het bijzonder heeft  DG Concurrentie de liberalisering en de 
goede werking van de eff ectenmarkten, met inbegrip van eff ectenhandel, clearing en 
afwikkeling, actief bevorderd.

309. Indien er geen verbetering komt, zal het verschil tussen de opbrengsten van 
de beleggers en investeerders en de fi nancieringskosten voor emittenten hoger dan 
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nodig zijn. De handhaving en verdediging van het concurrentiebeleid kunnen daarbij 
een gunstig eff ect sorteren, zoals een betere allocatie van fi nanciële middelen tot profi jt 
van zowel investeerders en beleggers als het algemene publiek, aangezien de opbrengst 
van investeringen en beleggingen bijvoorbeeld de pensioenbedragen beïnvloedt.

310. De kosten van de afh andeling van eff ectentransacties zijn in de EU 
aanzienlijk hoger dan in de VS. In de VS werden de kosten voor de afh andeling van 
een aandelentransactie berekend op 0,10 EUR, terwijl de kosten voor de afh andeling 
van een gewone grensoverschrijdende eff ectentransactie in Europa tot 35 EUR of meer 
kunnen oplopen. Sinds 2001 hebben groepen van prominenten en deskundigen, zoals 
de door Lamfalussy voorgezeten groep van wijzen en de groep-Giovannini, vastgesteld 
dat de grensoverschrijdende clearing en afwikkeling, en in het bijzonder kwesties in 
verband met de toegang en de prijsstelling, er de belangrijkste oorzaak van zijn dat 
de Europese eff ectenmarkten niet effi  ciënt functioneren. De eerste beschikking op dit 
gebied werd op 2 juni gegeven met betrekking tot de zaak-Clearstream (zie hierboven 
punt I.B.1).

311. De Commissie heeft  een studie gepubliceerd met als titel „An overview 
of current arrangements in securities trading, clearing and settlement in EU-25”. 
In de studie worden de infrastructuur en regelingen van elk land, en voorzover 
deze bestaan, die op pan-Europees niveau, beschreven. Voorts wordt bevestigd dat 
exclusiviteitsregelingen — waarbij de clearing en afwikkeling van eff ectentransacties 
op een bepaalde beursmarkt door welbepaalde ondernemingen moet worden verricht 
— een wijdverspreid fenomeen zijn in de gehele EU. De bevindingen van de studie 
werden besproken met de nationale autoriteiten en openbaar gemaakt met het oog op 
reacties van het publiek.

312. De werkzaamheden met het DG Interne markt betreff ende betalingssystemen 
en eff ectenmarkten, worden voortgezet.

B — OVERIGE SECTOREN

1. Vrije beroepen

Inleiding

313. Vrije beroepen zijn beroepen waarvoor een speciale opleiding in de niet-exacte 
of de exacte wetenschappen nodig is. Deze sector is, in de vorm van hetzij regelgeving 
van de overheid, hetzij zelfregulering door de beroepsorganisaties, over het algemeen 
sterk gereguleerd. Het werk van de Commissie was tot dusver geconcentreerd op een 
beperkt aantal beroepen, namelijk advocaten, notarissen, accountants, architecten, 
ingenieurs en apothekers.

314. Professionele diensten, waaronder in deze context de door de vrije beroepen 
verstrekte diensten moet worden verstaan, kunnen een belangrijke rol spelen bij de 
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verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie. Zij leveren 
een belangrijke bijdrage aan de economie en het bedrijfsleven, en de kwaliteit en 
het concurrentievermogen ervan sorteren aanzienlijke spillover-eff ecten. Volgens 
ramingen van de Italiaanse mededingingsautoriteit gaat gemiddeld 6 % van de kosten 
van de uitvoerende bedrijven in Italië naar professionele diensten. Derhalve kan een 
ruimer aanbod van prijzen en kwaliteit, alsmede meer innovatie op het gebied van 
professionele diensten bijdragen tot de verbetering van het concurrentievermogen 
van de Europese ondernemingen en tot een groei van het BBP in de EU. Wegens die 
redenen dient de modernisering van de professionele diensten te worden beschouwd 
als een onderdeel van de Lissabon-agenda.

315. Professionele diensten zijn ook belangrijk omdat zij rechtstreeks eff ect sorteren 
op de consumenten. De concurrentie op het gebied van professionele diensten zal in 
de nabije toekomst vooral blijven plaatsvinden op het lokale niveau. Een grotere keuze 
inzake aanbod van beschikbare diensten en prijzen geeft  de gebruikers de mogelijkheid 
zelf uit te maken welke combinatie van prijs en kwaliteit het best aan hun behoeft en 
voldoet.

Verslag van de Commissie over de mededinging op het gebied 
van de professionele dienstverlening

316. Op 9 februari nam de Commissie een verslag aan over de mededinging op 
het gebied van professionele diensten (171). Het verslag heeft  als voornaamste doel de 
mening van de Commissie uiteen te zetten over de mogelijkheden om bepaalde regels 
betreff ende de vrije beroepen te hervormen of te moderniseren.

317. In dit verslag worden de vijf belangrijkste categorieën van mogelijk restrictieve 
regelgeving voor de beroepsgroepen in de EU vastgesteld: i) vaststelling van prijzen, 
ii) aanbevolen prijzen, iii) voorschrift en inzake reclame, iv) toegangsvereisten en 
exclusieve rechten, en v) voorschrift en inzake zakelijke structuur en multidisciplinaire 
praktijken.

318. Enerzijds wordt in het verslag vermeld dat uit een omvangrijk empirisch 
onderzoek blijkt welke negatieve eff ecten een buitensporige of verouderde 
restrictieve regulering kan hebben voor de consumenten. Dergelijke regels kunnen 
immers de concurrentie tussen dienstverleners verhinderen of beperken, zodat de 
beroepsbeoefenaren minder worden gestimuleerd om kosteneffi  ciënt te werken, de 
prijzen te verlagen, de kwaliteit te verbeteren of innovatieve diensten aan te bieden.

319. Anderzijds wordt in het verslag erkend dat er drie belangrijke redenen zijn 
waarom een zekere regulering van de professionele diensten nodig kan zijn: ten eerste 
wegens de wanverhouding tussen klanten en dienstenverstrekkers wat de informatie 
betreft , daar het kenmerkend is voor professionele diensten dat de beroepsbeoefenaren 

(171) Mededeling COM(2004) 83 def. van de Commissie van 9.2.2004, „Verslag over de mededinging op 
het gebied van de professionele dienstverlening”.
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een zeer hoog niveau van technische kennis moeten hebben waarover de consumenten 
niet noodzakelijk beschikken; ten tweede, wegens de externe gevolgen, aangezien deze 
diensten ook gevolgen kunnen hebben voor derden; en ten derde, wegens het feit dat 
bepaalde professionele diensten worden geacht „openbare goederen” voort te brengen 
die een waarde hebben voor de samenleving in het algemeen. Voorstanders van de 
restrictieve regels voeren derhalve aan dat deze regels bedoeld zijn om de kwaliteit 
van de professionele diensten te waarborgen en de consumenten te beschermen tegen 
kwade praktijken.

320. Hoewel de Commissie erkent dat een zekere mate van regulering in deze sector 
gerechtvaardigd is, meent zij dat in sommige gevallen meer concurrentiebevorderende 
mechanismen kunnen en zouden moeten worden gebruikt in plaats van bepaalde 
traditionele restrictieve regels.

321. Wat de toepassing van de mededingingsregels van de EU betreft , wordt in 
het verslag een onderscheid gemaakt tussen de mogelijke aansprakelijkheid van de 
beroepsorganisaties en die van de lidstaten.

322. Wanneer een beroepsorganisatie het economische gedrag van haar leden 
regelt, zijn de door haar voorgeschreven regels besluiten van ondernemingsverenigingen 
in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag. Regels die evenwel objectief gezien 
noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van het beroep, zoals dit in de betrokken 
lidstaat is georganiseerd, vallen evenwel niet onder de in dat artikel opgenomen 
verbodsbepaling (172).

323. Regelgeving van de overheid die concurrentiebeperkende gedragingen oplegt 
of stimuleert, of de gevolgen ervan versterkt, vormt een inbreuk op de artikelen 3, lid 1, 
onder g, 10, lid 2, en 81 van het EG-Verdrag. Indien een staat zijn beleidsvormingsmacht 
delegeert aan een beroepsvereniging zonder voldoende waarborgen, met name zonder 
duidelijk aan te geven welke doelstellingen van openbaar belang geëerbiedigd moeten 
worden, zonder het laatste woord te behouden, en zonder controle uit te oefenen op 
de tenuitvoerlegging, kan de staat ook aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele 
inbreuk die daaruit resulteert.

324. Volgens de Commissie moet bij elke evaluatie van de beroepsvoorschrift en 
uiteindelijk een evenredigheidstest worden toegepast. De regels moeten objectief 
noodzakelijk zijn om een duidelijk omschreven en gewettigde doelstelling van algemeen 
belang na te streven en zij moeten het minst concurrentiebeperkende mechanisme 
zijn om die doelstelling te bereiken. Dergelijke regels dienen het belang van zowel 
gebruikers als beroepsbeoefenaren.

325. In het verslag worden alle betrokkenen uitgenodigd om een gezamenlijke 
inspanning te leveren om de regels welke ongerechtvaardigd zijn, te hervormen of af te 
schaff en. De regelgevende instanties van de lidstaten en de beroepsorganisaties worden 
verzocht de bestaande regels te evalueren en daarbij na te gaan of zij noodzakelijk zijn 

(172) Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-309/99 Wouters, Jurispr. 2002, blz. I-1577.
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voor het algemeen belang, en of zij evenredig en gerechtvaardigd zijn. In het verslag 
wordt ook benadrukt dat het noodzakelijk is na te gaan of concurrentiebevorderende 
mechanismen welke de doorzichtigheid vergroten, tot stand moeten worden gebracht 
teneinde de positie van de consument te versterken.

326. Wat de handhaving betreft , is het duidelijk dat de nationale 
mededingingsautoriteiten en de nationale gerechtelijke instanties sinds mei een grotere 
rol hebben gespeeld bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de voorschrift en 
en regelingen voor specifi eke beroepen. Voorzover concurrentiebeperkingen zich 
hoofdzakelijk situeren in de lidstaat, zal de bestuurlijke handhaving van de EU-
mededingingsregels in de sector vrije beroepen daarom vooral een taak zijn van de 
betrokken nationale mededingingsautoriteit. De Commissie zal evenwel ook in de 
toekomst, waar nodig, bepaalde zaken behandelen. Een coherente toepassing van de 
artikelen 81 en 82 zal worden gewaarborgd door coördinatie binnen het Europese 
netwerk van mededingingsautoriteiten.

Volgende stappen: pleitbezorging voor concurrentie

327. Naar aanleiding van de overwegingen in het verslag heeft  de Commissie de 
Europese beroepsorganisaties van advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, 
architecten en apothekers uitgenodigd op bilaterale bijeenkomsten om te bespreken of 
de bestaande regels voor de sector gerechtvaardigd zijn. Deze bijeenkomsten verschaff en 
de Commissie duidelijkheid over welke restrictieve voorschrift en buitensporig lijken te 
zijn en eventueel afgeschaft  of gerechtvaardigd moeten worden. Zij geven de Europese 
beroepsorganisaties de kans om hun opvattingen over de doelstellingen van algemeen 
belang op hun werkterrein uiteen te zetten en met de Commissie tot een akkoord te 
komen over meer concurrentiebevorderende mechanismen om die doelstellingen te 
bereiken. Vervolgens dienen de Europese beroepsorganisaties de punten van zorg van 
de Commissie aan de relevante nationale beroepsorganisaties mee te delen.

328. Meer algemeen heeft  het DG Concurrentie ook een verspreidingsproces 
in gang gezet door de deur open te zetten voor beroepsorganisaties die rechtstreeks 
een gesprek willen aangaan met de diensten van de Commissie. De nationale 
mededingingsautoriteiten worden aangemoedigd hetzelfde te doen, vooral wanneer 
het nationale organisaties zijn die om een bijeenkomst verzoeken.

329. Uit de ervaring met vroegere moderniseringspogingen op het gebied van 
de diensten van de vrije beroepen in sommige lidstaten blijkt dat afschaffi  ng van 
concurrentieverstorende mechanismen op zich wellicht niet voldoende is om de 
concurrentie in deze sector te vergroten. Bijgevolg hebben het DG Concurrentie 
en het DG Gezondheid en consumentenbescherming nauw samengewerkt met 
consumentenverenigingen om hun mening te horen over de door de Commissie 
vastgestelde beperkende voorschrift en en over de manier waarop de beroepen het 
best kunnen worden georganiseerd om rekening te houden met de belangen van de 
consumenten.
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330. Er werd overeengekomen dat er behoeft e is aan aanvullende 
concurrentiebevorderende mechanismen die de transparantie vergroten en tegelijk de 
positie van de consument versterken. Dergelijke mechanismen zouden bijvoorbeeld 
actief toezicht van consumentenorganisaties kunnen omvatten, alsook het verzamelen 
en publiceren van op onderzoek gebaseerde historische gegevens door onafh ankelijke 
organisaties of openbare aankondigingen van de afschaffi  ng van tarieven.

331. Het verslag van de Commissie heeft  het debat in verschillende lidstaten 
aangewakkerd en heeft  er bepaalde beroepsorganisaties reeds toe aangezet de bestaande 
regelgeving opnieuw te bezien en te zorgen voor betere informatie voor de gebruikers.

332. In sommige lidstaten is er ook beweging op wetgevingsgebied. De Commissie 
heeft  getracht het verslag over de mededinging op het gebied van de professionele 
dienstverlening zo veel mogelijk te verspreiden aan de regelgevende autoriteiten van 
de lidstaten. Deze laatsten werden op 14 oktober uitgenodigd op een bijeenkomst van 
de subgroep vrije beroepen van het Europese netwerk van mededingingsautoriteiten 
(„European Competition Network”). Op die bijeenkomst werd dieper ingegaan op de 
kenmerken van de vraag op de markten voor professionele diensten en op de manier 
waarop het openbaar belang moet worden beoordeeld.

333. Deze ontwikkelingen betreff en ook de nieuwe lidstaten. De nationale 
mededingingsautoriteiten van sommige van deze landen zijn op dit gebied bijzonder 
actief geweest. De Commissie heeft  haar onderzoek van de regels en voorschrift en voor 
vrije beroepen ook uitgebreid tot de nieuwe lidstaten (173).

334. De Commissie zal in 2005 verslag uitbrengen over de gemaakte vorderingen 
bij de opheffi  ng van beperkende en ongerechtvaardigde regels.

(173) http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html.

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html
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IV — TOEZICHT OP STAATSSTEUN

A — WETGEVING EN INTERPRETATIEVE REGELS

1. Verordeningen, richtsnoeren (kaderregelingen) en mededelingen

335. De hervorming van het toezicht op staatssteun werd voortgezet, met als doel 
de procedures beter te stroomlijnen en de besluitvorming te versnellen.

336. Doel van de hervorming is de samenwerking met de lidstaten te verbeteren, 
het stimuleren van meer dialoog en de uitwisseling van informatie. Dit moet 
nationale, regionale en lokale autoriteiten, maar ook nationale rechterlijke instanties 
meer bewust maken van staatssteunvraagstukken. Tegelijk zijn ook de inspanningen 
opgedreven om het toezicht op staatssteun beter in te passen in het ruimere kader van 
de EU-beleidslijnen, met name de Lissabon-agenda.

337. Dit hervormingsproces moet niet alleen lichte, voorspelbare en transparante 
procedures opleveren, maar ook economisch verantwoorde en juridisch sluitende 
criteria voor de toetsing van steunmaatregelen. Daardoor zou het toezicht op staatssteun 
na de uitbreiding eenvoudiger moeten worden en zou de Commissie in staat moeten 
zijn om de verwachte toename in het aantal staatssteunzaken in de verruimde EU 
aan te kunnen. De wetgeving die met het oog daarop in 2004 werd goedgekeurd of 
voorbereid, wordt hierna kort besproken.

1.1. Procedureregels

338. Op 21 april keurde de Commissie een stel regels goed tot uitvoering en ter 
verduidelijking van Verordening (EG) nr. 659/99 (174) (de procedureverordening), 
waarin de procedures worden beschreven die bij staatssteunzaken worden gevolgd. 
Deze uitvoeringsverordening (Verordening (EG) nr. 794/2004 (175)) is gebaseerd op 
artikel 27 van de procedureverordening. Zij handelt over de vorm en inhoud van 
aanmeldingen en jaarlijkse verslagen, maar ook over andere punten zoals termijnen 
en de berekening ervan of de vaststelling van de rente voor de terugvordering van 
onrechtmatige steun.

339. Belangrijkste doelstelling van de nieuwe uitvoeringsverordening is de 
procedures voor aanmelding en verslaglegging door de lidstaten te stroomlijnen en 
te vereenvoudigen, en tegelijk de transparantie en rechtszekerheid te vergroten. De 
lidstaten beschikken nu over vrij gedetailleerde aanmeldingsformulieren zodat zij ook 
duidelijker weten welke gegevens de Commissie nodig heeft  om de diverse soorten 

(174) Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere 
bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999).

(175) Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 (PB L 140 van 30.4.2004). 
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steunmaatregelen naar behoren te kunnen beoordelen. Voor jaarlijkse verslagen die de 
lidstaten moeten indienen, moet een gestandaardiseerd formaat worden gebruikt. Deze 
verbeteringen zouden het onderzoek en de beoordeling van steunmaatregelen moeten 
versnellen, omdat ze helpen voorkomen dat de lidstaten tijdens de staatssteunprocedures 
om aanvullende informatie moet worden gevraagd.

340. Een nieuw verplicht aanmeldingsformulier verbetert de doelmatigheid van de 
beoordeling van steunvoornemens door de Commissie. Dit formulier bevat een aantal 
vragen dat is opgesteld op basis van de bestaande richtsnoeren en kaderregelingen op 
het gebied van staatssteun.

341. Deze aanmeldingsformulieren zijn te vinden in bijlage I en II van de uitvoe-
ringsverordening. Zij bestaan uit:

— een gedeelte algemene informatie dat voor elke zaak moet worden ingevuld;

— een formulier voor de vereenvoudigde aanmelding van wijzigingen van bestaande 
maatregelen, vermeld in artikel 4, lid 2, van de uitvoeringsverordening (176). De gegevens 
die op dit formulier worden verstrekt, stellen de Commissie in staat om op bestaande 
steun toezicht te houden overeenkomstig artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag. Zuiver 
formele of administratieve veranderingen en verhogingen van het oorspronkelijke 
budget van een goedgekeurde regeling tot 20 % gelden niet als wijzigingen van 
bestaande steunmaatregelen. Zij hoeven dan ook niet te worden aangemeld;

— formulieren voor aanvullende informatie waarop precies is aangegeven welke 
gegevens de lidstaten moeten meedelen bij de aanmelding van geplande 
steunmaatregelen die mogelijk onder kaderregelingen of richtsnoeren vallen. Deze 
formulieren veranderen de kaderregelingen of richtsnoeren geenszins, maar vertalen 
ze alleen in specifi eke vragen die de afh andeling van de aanmelding faciliëren.

342. Artikel 3 van de uitvoeringsverordening beschrijft  ook hoe de toezending van 
gegevens verloopt van de lidstaten naar de Commissie, en omgekeerd. De eerste con-
tacten gaan steeds via het secretariaat-generaal. Het toezicht op staatssteun is echter een 
gedeelde verantwoordelijkheid van diverse directoraten-generaal binnen de Commissie 
(DG Concurrentie, DG Vervoer, DG Landbouw en DG Visserij). Het secretariaat-gene-
raal zorgt ervoor dat de aanmeldingen naar het bevoegde DG worden doorgeleid. Zodra 
een zaak aan een bepaald DG is toegewezen, verloopt alle verdere correspondentie tus-
sen de aanmeldende lidstaat en de directeur-generaal van het bevoegde DG.

(176) De wijzigingen waarvan sprake in artikel 4, lid 2 zijn: a) verhogingen van de voor een goedgekeurde 
steunregeling voorziene middelen met meer dan 20 %; b) de verlenging van een bestaande 
goedgekeurde steunregeling voor een periode tot zes jaar, en c) de aanscherping van de criteria 
voor de toepassing van een goedgekeurde steunregeling, een verlaging van de steunintensiteit 
of van de in aanmerking komende uitgaven. De aanscherping van de criteria moet worden 
gemeld (ook al draagt zij meestal bij aan de verlaging van het volume staatssteun waartoe de 
Europese Raad bij herhaling heeft opgeroepen). Dergelijke aanscherping kan dan misschien wel 
het totale volume staatssteun doen dalen, toch kan in afzonderlijke gevallen het karakter van de 
steunmaatregel erdoor veranderen en het stimulerende karakter van de steun afnemen. 
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343. Artikel 3 voert ook regels in voor de toezending van aanmeldingen, om 
bepaalde tekortkomingen uit het verleden weg te werken. Vanaf 1 januari 2006 
moeten aanmeldingen elektronisch worden ingediend. Deze betrekkelijk ruime 
termijn werd gekozen om de lidstaten en de Commissie de nodige tijd te bieden om 
veilige technische voorwaarden tot stand te brengen voor een dergelijke elektronische 
toezending (177). Voor de toezending van gegevens vóór die datum, bepaalt artikel 3, lid 
5, dat faxberichten naar het door de ontvangende partij opgegeven nummer moeten 
worden gezonden, en wordt de datum van het faxbericht alleen als datum van de 
aanmelding beschouwd indien het oorspronkelijke papieren document uiterlijk tien 
dagen na het faxbericht wordt ontvangen.

344. Artikel 5 legt uit hoe jaarlijkse verslagen over bestaande steunregelingen 
moeten zijn gestructureerd. De uitvoeringsverordening bevat een aantal specifi eke 
bijlagen voor jaarlijkse verslagen in de landbouw en de visserij. De lidstaten moeten 
deze jaarlijkse verslagen nu sneller indienen (uiterlijk 30 juni) zodat de gegevens in 
het Scorebord staatssteun kunnen worden verwerkt (zie het deel „Transparantie”) en 
deze tijdig — vóór de bijeenkomsten van de Europese Raad — zinvol kunnen worden 
geanalyseerd. In sommige gevallen, zoals bij fi scale steun, is de beschikbaarheid van 
precieze cijfers afh ankelijk van de belastingaangift e van de begunstigde. Daarom 
worden in terdege gemotiveerde gevallen ramingen geaccepteerd, mits de precieze 
cijfers uiterlijk bij de volgende verslagleggingsexercitie worden meegedeeld.

345. Artikel 8 licht de regels voor de berekening van termijnen toe (178). Verzoeken 
om termijnen te verlengen, moeten naar behoren en schrift elijk worden gemotiveerd 
en minstens twee dagen vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn worden 
ingediend. Zij moeten worden ingediend op het adres dat is opgegeven door de partij 
die de termijn vaststelt.

346. Hoofdstuk V van de uitvoeringsverordening legt de methode vast voor de 
vaststelling en de toepassing van het rentepercentage bij terugvordering van steun. 
Wat betreft  terugvordering van onrechtmatige steun, bepaalt artikel 11 dat een 
samengestelde rente wordt toegepast om ervoor te zorgen dat de fi nanciële voordelen 
van de onrechtmatig uitgekeerde steun volledig worden geneutraliseerd (179). De aanpak 
waarvoor hier werd gekozen, is volledig in lijn met de mededeling van de Commissie 

(177) Voorwaarden voor veilige en correcte toezending als dusdanig, maar ook voor de vertrouwelijke 
behandeling van de toegezonden informatie. Tegen het jaareinde waren de voorbereidingen 
voor de elektronische formulieren goed opgeschoten en voor medio 2005 is een proeff ase 
gepland.

(178) De regels die hier op het gebied staatssteun worden verhelderd, zijn die uit Verordening (EEG, 
Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 (PB L 124 van 8.6.1971).

(179) Terugvordering moet de situatie herstellen zoals die bestond vóór de toekenning van de 
onrechtmatige steun. De mededeling van de Commissie van 2003 (zie volgende noot) maakt 
duidelijk dat de verlening van onrechtmatige steun tot gevolg heeft dat de begunstigde fi nanciële 
middelen worden verstrekt op soortgelijke voorwaarden als die welke gelden voor een renteloze 
lening op middellange termijn.
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over dit thema (180). De rente wordt berekend op basis van de interbancaire swaprente. 
Wanneer een dergelijk rentepercentage of vergelijkbaar referentie-instrument in 
een bepaalde lidstaat niet bestaat, zal de Commissie, in nauwe samenspraak met de 
betrokken lidstaat, het te hanteren rentepercentage bepalen. Deze mogelijkheid zal 
vooral voor nieuwe lidstaten van belang zijn.

347. Een herziening van de uitvoeringsverordening zelf komt er pas over vier 
jaar. Ondertussen worden de bijlagen voortdurend aangepast, parallel met het 
wetgevingsproces van de herziening van richtsnoeren en kaderregelingen of wanneer 
nieuwe verordeningen worden goedgekeurd voor staatssteun in bepaalde sectoren.

348. Belangrijk is nog te melden dat deze verordening ook voor de landbouwsec-
tor geldt. Om het voor lidstaten eenvoudiger te maken de aanmeldingsformulieren te 
gebruiken en deze aan de Commissie te zenden, zijn de formulieren voor de landbouw-
sector op het volgende adres gepubliceerd: http://europa.eu.int/comm/agriculture/
stateaid/forms/index_nl.htm. De verordening voert ook een nieuw, vereenvoudigd 
formulier in voor de jaarlijkse verslagen over staatssteun in de landbouwsector. Ook 
dat formulier is op het bovenstaande adres te vinden.

1.2. Onderzoek en ontwikkeling

349. Op 25 februari keurde de Commissie Verordening (EG) nr. 364/2004 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft  uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot steun voor onderzoek en ontwikkeling (181) goed.

350. O&O-steun kan bijdragen tot economische groei, versterking van de 
concurrentiepositie en stimulering van de werkgelegenheid. Dit soort steun is van het 
grootste belang voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), omdat een van 
de structurele nadelen van KMO’s net is dat zij moeilijk toegang krijgen tot nieuwe 
technologische ontwikkelingen en technologieoverdracht.

351. De aanname van de Commissie was dat de communautaire kaderregeling 
inzake staatssteun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling (182) KMO’s zou 
stimuleren meer O&O uit te voeren, omdat KMO’s doorgaans slechts een gering 
percentage van hun omzet aan O&O-activiteiten besteden. Op grond van haar ervaring 
bij de toepassing van de kaderregeling heeft  de Commissie besloten O&O-steun voor 
KMO’s vrij te stellen van de verplichting tot voorafgaande aanmelding.

352. Wel blijft  de kaderregeling nog steeds voor dit soort staatssteun van toepassing 
waar het gaat om de vraag of bepaalde maatregelen staatssteun in de zin van artikel 87, 
lid 1, van het EG-Verdrag vormen en tot welk maximumbedrag steun kan worden 
vrijgesteld.

(180) Mededeling van de Commissie betreff ende de toe te passen rentepercentages bij de 
terugvordering van onrechtmatig verleende steun (PB C 110 van 8.5.2003).

(181) PB L 63 van 28.2.2004.
(182) PB C 45 van 17.2.1996.

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_nl.htm
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353. Om de verspreiding van onderzoeksresultaten aan te moedigen, kunnen 
KMO’s steun ontvangen voor de kosten van de verkrijging en validering van octrooien 
en andere industriële-eigendomsrechten die voortvloeien uit O&O-activiteiten. Om 
dergelijke steun vrij te stellen, is het niet noodzakelijk dat voor het onderzoek dat in 
het desbetreff ende recht resulteerde, staatssteun werd verleend: het is voldoende dat 
de activiteit voor O&O-steun in aanmerking was gekomen. Ook steun voor technische 
haalbaarheidstudies ter voorbereiding van industriële onderzoeksactiviteiten of 
precommerciële ontwikkelingsactiviteiten kan onder bepaalde voorwaarden worden 
vrijgesteld.

354. Daarnaast neemt Verordening (EG) nr. 364/2004 in de groepsvrijstellingsver-
ordening voor KMO-steun de defi nities van „fundamenteel onderzoek”, „industrieel 
onderzoek” en „precommerciële ontwikkeling” uit de communautaire kaderregeling 
over en past ze de KMO-defi nitie aan de KMO-aanbeveling aan (183). De verordening 
legt ook de steunintensiteiten vast, naargelang de regio waarin de KMO gevestigd is 
of de sector waarin de KMO actief is, wel of niet voor regionale steun in aanmerking 
komen.

355. Steun die niet voldoet aan de voorwaarden van de groepsvrijstellingsver-
ordening — waaronder ook de aangepaste drempels voor de toekenning van grote 
individuele steunbedragen — moet worden aangemeld en zal worden getoetst aan de 
communautaire kaderregeling voor O&O-steun.

1.3. Opleidingssteun

356. Op 25 februari heeft  de Commissie ook een aanpassing goedgekeurd (184) van 
Verordening (EG) nr. 68/2001 (185), waarmee de nieuwe KMO-defi nitie van Aanbeveling 
2003/361/EG van 6 mei 2003 betreff ende de defi nitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (186) in de verordening wordt opgenomen. Deze nieuwe defi nitie is per 
1 januari 2005 van toepassing.

1.4. Reddings- en herstructureringssteun

357. Na grondig onderzoek van de kaderregeling voor reddings- en herstruc-
tureringssteun van 1999 (187) heeft  de Commissie op 7 juli nieuwe communautaire 
richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moei-

(183) Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreff ende de defi nitie van kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003). 

(184) Verordening (EG) nr. 363/2004 van de Commissie tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 68/2001 
betreff ende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (PB 
L 63 van 28.2.2004).

(185) PB L 63 van 28.2.2004.
(186) PB L 124 van 20.5.2003.
(187) PB C 288 van 9.10.1999.
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lijkheden (188) aangenomen. Die moeten het mogelijk maken reddings- en herstructu-
reringssteun grondiger te onderzoeken, zoals de Europese Raad in Stockholm (2001) 
en Barcelona (2002) had gevraagd. In de conclusies van die bijeenkomsten had de Raad 
gevraagd dat het totale volume staatssteun wordt verlaagd en wordt omgebogen naar 
horizontale doelstellingen.

358. Het behoort tot het normale functioneren van de markt dat ondoelmatige 
ondernemingen van de markt verdwijnen. De norm kan dus niet zijn dat een 
onderneming die in moeilijkheden geraakt, door de overheid wordt gered. Dergelijke 
steun behoort tot de meest verstorende vormen van staatssteun en gaf in het verleden 
aanleiding tot bijzonder omstreden staatssteunzaken. Daarom moet het algemene 
beginsel uit het EG-Verdrag dat staatssteun verboden is, de regel blijven en moeten 
afwijkingen van die regel beperkt zijn.

359. De nieuwe richtsnoeren voeren dan ook ietwat strengere regels in voor 
reddings- en herstructureringssteun, omdat dit soort steun als de meest kritieke geldt. 
De Commissie is zich evenwel goed bewust van de sociale gevolgen van situaties waarin 
ondernemingen, al dan niet door eigen schuld, in moeilijkheden geraken die in dit 
soort steun kunnen resulteren (189).

360. Het beginsel dat steun eenmalig moet zijn, is verder aangescherpt. Ook 
wordt ingegaan op een situatie waarbij steun voor een noodlijdende onderneming in 
aanmerking moet worden genomen wanneer die onderneming failliet gaat en door een 
andere onderneming wordt overgenomen.

361. Een nieuw opgerichte onderneming kan geen reddings- of herstructurerings-
steun ontvangen en wordt als dusdanig beschouwd tot drie jaar nadat zij in bedrijf is 
gekomen.

362. In tegenstelling tot de eerdere richtsnoeren, waar een strikt (en problema-
tisch (190)) onderscheid werd gemaakt tussen reddings- en herstructureringsteun, 
mogen onder de nieuwe richtsnoeren urgente structurele maatregelen genomen wor-
den voor een bedrag dat nodig is om de onderneming in bedrijf te houden gedurende 
de periode waarvoor reddingssteun wordt toegekend. Lidstaten kunnen opteren voor 

(188) Mededeling van de Commissie „Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en 
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden” (PB C 244 van 1.10.2004).

(189) Het verstrekken van reddings- of herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden valt 
bijvoorbeeld te rechtvaardigen op grond van overwegingen van sociaal of regionaal beleid, de 
noodzaak rekening te houden met de positieve rol van KMO’s in de economie of, in uitzonderlijke 
gevallen, de omstandigheid dat het wenselijk is een concurrerende marktstructuur te behouden omdat 
anders, na het verdwijnen van ondernemingen, een monopolie of een enge oligopolie kan ontstaan. 
Daarentegen zou dit soort steun niet gerechtvaardigd zijn indien wordt beoogd een onderneming in 
een sector met aanhoudende structurele overcapaciteit kunstmatig in leven te houden of wanneer 
die onderneming enkel kan overleven dankzij herhaalde overheidsmaatregelen.

(190) Onder de richtsnoeren van 1999 was het niet mogelijk terzelfder tijd reddings- en 
herstructureringssteun toe te kennen, ook al was dat in sommige gevallen gewenst om bepaalde 
herstructureringsmaatregelen vrij vroeg in het herstructureringsproces te kunnen nemen.
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een vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van reddingssteun. De over-
gang van reddings- naar herstructureringssteun zal dus makkelijker kunnen worden 
bepaald: zodra een herstructureringsplan is opgesteld en wordt uitgevoerd, geldt alle 
verdere steun als herstructureringssteun.

363. Het vereiste dat de begunstigde onderneming zelf een substantiële bijdrage 
levert aan het herstructureringsproces, werd aangescherpt en verduidelijkt. Het dubbele 
doel van deze eigen bijdrage is duidelijk te maken dat de markten geloven dat het 
haalbaar is de levensvatbaarheid van de onderneming in herstructurering binnen een 
redelijke termijn te herstellen, en te garanderen dat de steun beperkt blijft  tot hetgeen 
strikt noodzakelijk is om de levensvatbaarheid te herstellen — en tegelijk de verstoring 
van de mededinging te beperken. Daarom zal de Commissie ook compenserende 
maatregelen eisen die de impact voor concurrenten zo beperkt mogelijk houden.

364. Deze nieuwe communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructure-
ringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden zijn van 10 oktober 2004 tot en met 9 
oktober 2009 van toepassing.

365. Zij brengen ook grote vereenvoudigingen mee wat betreft  de regels die gelden 
voor de landbouwsector:

— in de toekomst zijn de regels voor herstructureringssteun aan ondernemingen 
die landbouwproducten verwerken en afzetten, precies dezelfde als in de overige 
sectoren. Daardoor kunnen lidstaten coherente herstructureringsregelingen 
uitwerken voor KMO’s uit alle sectoren. Het vroegere beginsel dat zelfs kleine 
ondernemingen een tegenprestatie moesten leveren om herstructureringssteun te 
kunnen krijgen, wordt opgegeven. Wel zal het beginsel dat de steun eenmalig moet 
zijn, gelden voor tien in plaats van vijf jaar;

— sommige bijzondere regels worden alleen behouden voor landbouwers. Zij zijn 
vooral vereenvoudigd om de lidstaten in staat te stellen in alle gevallen (en niet alleen 
bij de herstructurering van kleine landbouwbedrijven) capaciteitsinkrimpingen op 
sectoraal niveau door te voeren — in plaats van op het niveau van het bedrijf dat 
herstructureringssteun krijgt;

— het wordt duidelijk gemaakt dat capaciteitssluitingen defi nitief moeten zijn (en 
niet slechts voor vijf jaar). Cultuurgronden kunnen pas na vijft ien jaar opnieuw in 
productie worden genomen;

— de eisen inzake minimale capaciteitssluiting worden vereenvoudigd;

— vindt capaciteitssluiting op sectoraal niveau plaats, dan moet deze plaatsvinden 
binnen het jaar na toekenning van de steun. Om ervoor te zorgen dat de sluiting 
niet wordt omzeild, moeten de lidstaten toezeggen gedurende vijf jaar geen 
investeringssteun meer te geven voor het uitbreiden van de capaciteit, en

— de de-minimisdrempel waarbij geen capaciteitssluiting is vereist, wordt 
vereenvoudigd en anders geformuleerd. Zolang de herstructureringssteun niet 
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wordt toegekend voor meer dan 1 % van de productiecapaciteit in een bepaalde 
sector over eender welke periode van 12 opeenvolgende maanden, is geen 
capaciteitssluiting vereist.

366. Aanmeldingen van reddings- en herstructureringssteun die vóór 10 oktober 
2004 werden geregistreerd, worden onderzocht aan de hand van de criteria die golden 
op het tijdstip van de aanmelding. Steun die zonder toestemming van de Commissie 
is verleend, wordt op zijn verenigbaarheid getoetst aan de nieuwe richtsnoeren indien 
de steun geheel of ten dele na de publicatie van de richtsnoeren in het Publicatieblad 
(1 oktober 2004) wordt toegekend.

2. Scheepsbouw

367. Omdat er sprake was van concurrentieverstoring op de wereldmarkt hebben 
de Commissie en de Koreaanse regering op 22 juni 2000 een overeenkomst ondertekend 
die eerlijke en transparante concurrentievoorwaarden op die markt moet herstellen. 
De Koreaanse regering heeft  deze overeenkomst echter niet correct toegepast. In 2002 
heeft  de Raad een tijdelijk defensief mechanisme (TDM) (191) goedgekeurd als een 
uitzonderlijke en tijdelijke maatregel. De Commissie heeft , van haar kant, besloten de 
procedure ter beslechting van geschillen in te leiden (192) met een verzoek om overleg 
volgens de WTO-regels. Dit overleg leverde geen bevredigende oplossing op. Daarom 
heeft  de EU het WTO-orgaan voor geschillenregeling gevraagd een panel in te stellen 
in verband met de oneerlijke scheepsbouwpraktijken van Korea. Inmiddels heeft  de 
Raad het tijdelijk defensief mechanisme, dat per 31 maart 2004 zou afl open, verlengd 
tot 31 maart 2005 (193).

TDM-regelingen

368. In 2003 hadden vijf lidstaten (Duitsland, Denemarken, Nederland, Frankrijk 
en Spanje) nationale steunregelingen goedgekeurd die waren gebaseerd op de TDM-
verordening van 2002 en waarvoor de toestemming van de Commissie was vereist. 
Deze regelingen liepen per 31 maart af. In 2004 heeft  de Commissie, op basis van 
het aangepaste tijdelijk defensief mechanisme, ingestemd met de verlenging van de 
Nederlandse (194), Franse (195) en Spaanse (196) regelingen tot 31 maart 2005. Daarnaast 
keurde zij ook een nieuwe, door Italië uitgewerkte regeling goed (197).

(191) Verordening (EG) nr. 1177/2002 van de Raad (PB L 172 van 2.7.2002).
(192) Besluit 2002/818/EG van de Commissie van 8 oktober 2002 in het kader van de bepalingen van 

Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad in verband met de praktĳken die Korea bĳ de handel in 
handelsvaartuigen toepast (PB L 281 van 19.10.2002).

(193) Verordening (EG) nr. 502/2004 van de Raad (PB L 81 van 19.3.2004).
(194) Steunmaatregel N 242/2004; besluit van 14.7.2004, C(2004) 2832 (nog niet bekendgemaakt).
(195) Steunmaatregel N 138/2004; besluit van 19.5.20004, C(2004) 1808 (nog niet bekendgemaakt).
(196) Steunmaatregel N 333/2004; besluit van 21.1.2004, C(2004) 4207 (nog niet bekendgemaakt).
(197) Steunmaatregel N 59/2004; besluit van 19.5.2004, C(2004) 1807 (nog niet bekendgemaakt).
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369. Deze regelingen geven scheepswerven directe exploitatiesteun tot 6 % 
van de contractwaarde vóór steun ten behoeve van de bouw van containerschepen, 
chemicaliëntankers, productentankers en vloeibaaraardgastankers (LNG-tankers). Om 
voor deze beperkte steun in aanmerking te komen, moeten de werven de defi nitieve 
scheepsbouwcontracten vóór 31 maart 2005 hebben gesloten.

3. Landbouw: beleidsontwikkelingen en wetgevingsinitiatieven in 2004

De-minimisverordening

370. Op 6 oktober keurde de Commissie Verordening (EG) nr. 1860/2004 
betreff ende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de de-
minimissteun in de landbouwsector en de visserijsector goed (198). De verordening 
stelt nationale steun tot 3 000 EUR per landbouwer of visser over een periode van drie 
jaar vrij van de verplichting tot voorafgaande aanmelding. Dit initiatief zal een nuttig 
instrument zijn om landbouwers in een crisissituatie te helpen. Om verstoringen van de 
mededinging te vermijden, moeten lidstaten die dit soort steun toekennen, onder een 
plafond blijven dat op ongeveer 0,3 % van de jaarlijkse landbouw- of visserijproductie 
blijft . Lidstaten kunnen deze steun zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie 
toekennen mits aan alle voorwaarden van de verordening is voldaan. Wel moeten zij 
registers bijhouden waarmee kan worden aangetoond dat de beide plafonds worden 
gerespecteerd.

371. Wanneer alle lidstaten deze mogelijkheid ten volle benutten, zou dit voor 
de hele EU uitkomen op een gemiddeld bedrag aan de-minimissteun van zo’n 317 
miljoen EUR per jaar voor de landbouwsector en gemiddeld 27 miljoen EUR per jaar 
voor de visserijsector. Om lidstaten meer fl exibiliteit te bieden, stelt de verordening 
de in acht te nemen bedragen vast over een periode van drie jaar (en niet per jaar). De 
bedragen die elke lidstaat per driejaarsperiode kan toekennen, zijn door de Commissie 
berekend en worden in de bijlage bij de verordening gegeven. De driejaarsperiode is 
een verschuivende periode, zodat bij elke nieuwe verlening van dit soort steun het totale 
bedrag van de in de voorgaande drie jaar verleende de-minimissteun in aanmerking 
moet worden genomen.

372. Lidstaten kunnen de-minimissteun toekennen in de vorm die zij willen. 
Toch legt de verordening een aantal beperkingen op, om concurrentieverstoringen te 
voorkomen: er mag geen exportsteun worden toegekend; het steunbedrag mag niet 
worden vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van op de markt gebrachte 
producten, noch mag de steun afh ankelijk worden gesteld van het gebruik van 
binnenlandse producten.

373. De nieuwe verordening geldt van 1 januari 2005 tot eind 2008.

(198) PB L 352 van 28.10.2004.
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374. De Commissie heeft  deze de-minimisbenadering echter ook al vóór de 
goedkeuring van deze verordening toegepast, mede gelet op het beperkte steunbedrag 
per begunstigde, de wijze waarop de steun werd toegekend en het totale steunvolume. 
Daarbij ging het om de volgende zaken:

— steun aan zuivelproducenten (Parmalat) — Frankrijk (199): op 14 juli oordeelde 
de Commissie dat de zowat 200 000 EUR steun voor circa 120 zuivelproducenten 
die niet waren betaald voor hun leveringen aan Parmalat, de-minimissteun was 
en dus niet onder artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag viel. De steunintensiteit 
bedroeg in geen enkel geval meer dan 2 000 EUR per producent. De steun werd 
toegekend door een gedeeltelijke overname van de rente- en kapitaalbetalingen 
voor uitstaande leningen, beperkt tot 10 % van de annuïteit en nooit meer dan 
2 000 EUR per begunstigde;

— Dringende maatregelen voor de landbouwsector (Parmalat) — Italië (200): op 14 juli 
oordeelde de Commissie dat de circa 995 EUR steun per begunstigde (voor een 
bedrag van 1,327 miljoen EUR per jaar en een totaal van 3,98 miljoen EUR) de-
minimissteun was en dus niet onder artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag viel. De 
steun werd toegekend in de vorm van 12 maanden opschorting van sociale premies 
voor landbouwers die aan Parmalat hadden geleverd en voor de geleverde melk niet 
waren betaald. Ook was de Commissie van mening dat subsidiaire kredietgaranties 
voor deze landbouwers via een bijzonder bankgarantiefonds geen staatssteun 
vormden omdat de garantie op marktvoorwaarden werd aangeboden;

— steun voor producentenorganisaties — Spanje (201): op 7 mei gaf de Commissie 
een eindbeschikking waarin zij tot de bevinding kwam dat steun die Spanje 
wilde toekennen aan organisaties van olijfolieproducenten in Extremadura, 
geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag was. De 
steun wordt toegekend om de kosten te fi nancieren van aanvragen voor EU-
steun aan olijfolieproducenten en bedraagt circa 12 EUR per aanvraag. In haar 
beschikking kwam de Commissie tot de bevinding dat de activiteiten van deze 
producentenorganisaties (de begunstigden van de steun) de olijfolieproducenten ten 
goede komen. Dankzij de steun kan de bijdrage van de leden aan de gesubsidieerde 
organisatie worden verlaagd of hoeven zij helemaal geen bijdrage te betalen. Daarom 
is de werkelijke begunstigde van de steun de producent, die jaarlijks minder hoeft  
bij te dragen. Aangezien het totale budget van deze steunregeling 120 200 EUR per 
jaar bedraagt en het aantal producenten dat van deze regeling profi teert, 11 500 
bedraagt, komt het steunbedrag per begunstigde op 10,4 EUR per jaar uit;

— vergoeding voor de droogte in 2003 — Frankrijk (202): op 20 oktober besloot de 
Commissie geen bezwaar te maken tegen staatssteun voor landbouwers die van de 

(199) Steunmaatregel N 145/2004.
(200) Steunmaatregel N 33/A/2004.
(201) Steunmaatregel C 50/2002 (ex-N 371/2001) (PB L 360 van 7.12.2004).
(202) Steunmaatregel NN 154/2003.
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droogte in 2003 te lijden hadden. Het steunbestanddeel vervat in het overnemen 
van rente over uitstaande leningen (20 miljoen EUR) werd als de-minimissteun 
beschouwd (203);

— steun in het kader van de NSE-crisis — Italië (204): op 1 december heeft  de Commissie 
Italië, met terugwerkende kracht, toestemming gegeven voor steun ten behoeve 
van de kosten van de verplichte vernietiging van specifi ek risicomateriaal, de opslag 
van laag risicomateriaal en voor inkomenssteun aan rundvleesproducenten, om 
de gevolgen van de NSE-crisis van 2001 op te vangen. De inkomenssteun voor de 
downstreamsector waarop dit besluit betrekking had, bedraagt circa 103,25 EUR 
per bedrijf en werd als de-minimisssteun beschouwd (205).

Groepsvrijstellingsverordening

375. De nieuwe Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie waarbij bepaalde 
vormen van staatssteun voor kleine en middelgrote landbouwondernemingen 
worden vrijgesteld (206) werd per 24 januari van kracht. Lidstaten hoeven dit 
soort steunmaatregelen niet langer vooraf bij de Commissie te melden en te laten 
goedkeuren.

376. Wil individuele steun of een steunregeling kunnen worden vrijgesteld, dan 
moet, volgens de artikelen 3 en 19 van de verordening, de betrokken lidstaat, „wanneer 
een krachtens deze verordening vrijgestelde steunregeling ten uitvoer wordt gelegd 
of wanneer zonder toepassing van een steunregeling krachtens deze verordening 
vrijgestelde individuele steun wordt verleend, (…) de Commissie uiterlijk tien 
werkdagen vóór de inwerkingtreding ervan, ter bekendmaking in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en in de in bijlage I vastgestelde vorm, beknopte informatie 
betreff ende deze steunregeling of individuele steunmaatregel toezenden.”

377. De lidstaten hebben in het kader van deze procedure de diensten van de 
Commissie al zo’n 70 verschillende maatregelen meegedeeld. De Commissie heeft  deze 
op haar website gepubliceerd (207).

Toepassing van bestaande richtsnoeren: promotie en reclame voor 
kwaliteitsproducten

378. De Commissie heeft  besluiten genomen in diverse staatssteunzaken in 
verband met de promotie en reclame voor landbouwproducten. Dankzij deze zaken 
kon de Commissie:

(203) Voor meer details, zie het deel „Zaken”.
(204) Steunmaatregel NN 151/2002 (ex-N 113/B/2001).
(205) Voor meer details, zie het deel „Zaken”.
(206) Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreff ende de toepassing 

van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 1 van 3.1.2004).

(207) Zie: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/info_en.htm.

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/info_en.htm
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— de toepassing van de richtsnoeren betreff ende reclame voor landbouwproducten 
toelichten en uitbreiden tot kwaliteitslabels en het vaststellen van criteria om te 
bepalen wat als „kwaliteitsproduct” kan gelden volgens de voorwaarden van artikel 
24 ter, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1257/1999, gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 1783/2003 (208);

— beperkingen vastleggen voor de toekenning van staatssteun voor zogenaamde 
gezamenlijke promotieactiviteiten, bijv. de beperkingen voor een directe 
band tussen een afzetorganisatie en individuele bedrijven. (Volgens punt 29 
van de reclamerichtsnoeren moeten reclameactiviteiten die gezamenlijk uit 
overheidsmiddelen en door een of meer specifi eke ondernemingen worden 
gefi nancierd, als onverenigbaar met de regels worden beschouwd omdat de doelgroep 
(bijv. de consumenten) misschien niet kan uitmaken of een reclamemaatregel voor 
een of meerdere specifi eke ondernemingen deel uitmaakt van een door de overheid 
gesteunde campagne.) (209);

— haar standpunt bevestigen inzake steun voor herkomstlabels van producten (210) en 
over bepaalde algemene vereisten van de richtsnoeren (211).

4. Visserij

379. Per 1 november werd een nieuw stel regels voor staatssteun in de visserijsector 
van kracht. Deze regels brengen het staatssteunbeleid in overeenstemming met de 
hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid die in december 2002 werd 
goedgekeurd. De nieuwe regels omvatten een groepsvrijstelling voor bepaalde soorten 
steun, die niet langer hoeven te worden gemeld bij en goedgekeurd door de Commissie 
vooraleer de lidstaten deze maatregelen ten uitvoer kunnen leggen. Staatssteun in de 
visserijsector die niet onder de groepsvrijstellingsverordening valt (212), moet nog steeds 
bij de Commissie worden gemeld. Voor dergelijke steun gelden de nieuwe richtsnoeren 

(208) Steunmaatregel NN 34/A/2000 — Oostenrijk — Kwaliteitsprogramma’s en kwaliteitslabels AMA 
Biosiegel en AMA Gütesiegel; Steunmaatregel N 195/2003 — Verenigd Koninkrijk — Regeling 
reclame kwaliteitsrundvlees en -schapenvlees — Commissie voor vlees en vee, en Steunmaatregel 
NN 196/2003 — Verenigd Koninkrijk — Regeling reclame kwaliteitsvarkensvlees — Commissie 
voor vlees en vee.

(209) Steunmaatregel N 571/2002 — Duitsland — CMA Wet promotiefonds (Absatzfondsgesetz).
(210) Steunmaatregel N 195/2003 — Verenigd Koninkrijk — Regeling reclame kwaliteitsrundvlees en 

-schapenvlees  — Commissie voor vlees en vee, en Steunmaatregel N 196/2003 — Verenigd Ko-
ninkrijk — Regeling reclame kwaliteitsvarkensvlees — Commissie voor vlees en vee.

(211) Steunmaatregel N 175/2003 — Verenigd Koninkrijk — Commissie vlees en dierlijke productie 
— Regeling generieke reclame voor vlees, en Steunmaatregel C 78/2003 (ex-NN 36/98, ex-
N 610/97) — Italië (Sicilië) — Reclame voor Siciliaanse producten (artikel 4 van regionale wet 
nr. 27/1997).

(212) Verordening (EG) nr. 1595/2004 van de Commissie van 8 september 2004 betreff ende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en 
middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 291 
van 14.9.2004).
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voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector (213), die 
eveneens per 1 november van kracht werden.

380. Bij de maatregelen waarvoor een groepsvrijstelling geldt, gaat het om steun 
waarbij het risico klein is dat de instandhouding van de visbestanden in gevaar komt 
of de mededinging zodanig wordt verstoord dat het gemeenschappelijk belang wordt 
geschaad. In dit soort zaken heeft  de Commissie nooit een onderzoeksprocedure 
in moeten leiden. De betrokken steun moet strikt voldoen aan de criteria van de 
groepsvrijstellingsverordening, die identiek zijn aan die voor de toewijzing van EU-
middelen in het kader van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de 
Visserij (FIOV).

381. De groepsvrijstelling geldt voor steun aan kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO’s), mits het steunbedrag maximaal 1 miljoen EUR bedraagt of 
de in aanmerking komende uitgaven maximaal 2 miljoen EUR bedragen.

382. Om een correcte inzet van de steun te garanderen, zal monitoring plaatsvinden 
door het vooraf, in vereenvoudigde vorm aan de Commissie meedelen van informatie, 
die op het internet en in het Publicatieblad wordt gepubliceerd, en door verplichtingen 
inzake verslaglegging achteraf.

5. Steenkool en vervoer

Steenkool

383. Na de uitbreiding van de Unie is het aantal steenkoolproducerende landen 
gestegen van drie (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje) tot zeven — met de 
nieuwe producenten Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije. Ondanks 
de recente forse stijging van de locomarktprijs voor steenkool, kunnen grote delen van 
de Europese steenkoolindustrie zonder zware overheidssubsidies de concurrentie nog 
steeds niet aan. Duitsland, Polen en Hongarije hebben hun herstructureringsplannen 
voor de komende jaren bij de Commissie aangemeld. De Commissie heeft  een formele 
onderzoeksprocedure ingeleid tegen het herstructureringsplan voor de Spaanse 
steenkoolindustrie.

Vervoer

384. De Commissie blijft  zich positief opstellen tegenover overheidsfi nanciering 
die milieuvriendelijke vervoersvormen bevordert om zo tot een vermindering 
van het wegvervoer te komen. Het spoorvervoer is een cruciaal onderdeel van het 
gemeenschappelijke EU-vervoersbeleid, dat een duurzaam vervoerssysteem wil 
uitbouwen door een verschuiving in het evenwicht tussen de vervoersmodaliteiten. 
Nieuwe impulsen geven aan het spoorvervoer, is een van de grote beleidsdoelstellingen. 

(213) PB C 229 van 14.9.2004.
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Het spoorvervoer moet opnieuw voldoende concurrerend worden om een van de 
belangrijke spelers te worden in het vervoerssysteem van het uitgebreide Europa. Het 
openstellen van de spoormarkt is van cruciaal belang om het spoor een nieuwe dynamiek 
te geven. Tegen 2008 zal het Europese vrachtvervoersnet, zowel internationaal als 
nationaal, volledig zijn opengesteld. De komst van nieuwe spoorwegmaatschappijen 
moet de sector concurrerender maken en moet de nationale maatschappijen tot 
herstructurering aanzetten.

385. De vaste beschikkingspraktijk werd in de sector gecombineerd vervoer 
toegepast. Zo heeft  de Commissie onder meer diverse steunregelingen goedgekeurd 
die de extrakosten van gecombineerd vervoer moeten compenseren.

386. In de sector wegvervoer werden herstructureringsplannen van grote 
ondernemingen onderzocht.

387. In het zeevervoer werden de nieuwe communautaire richtsnoeren betreff ende 
staatssteun voor het zeevervoer (214) voor het eerst toegepast. De Commissie zag er 
met name op toe dat de lidstaten de dienstige maatregelen accepteerden die in deze 
richtsnoeren werden voorgesteld.

388. In het luchtvervoer was er dit jaar een belangrijke beschikking van de 
Commissie in de zaak-Ryanair-Charleroi. De Commissie erkende in deze zaak dat 
beperkte bedragen aan staatssteun gerechtvaardigd kunnen zijn om het gebruik van 
secundaire luchthaveninfrastructuur beter te benutten en zo nieuwe verbindingen tot 
stand te brengen die regionale voordelen opleveren en congestie in het luchtvervoer 
terugdringen. Na deze beschikking komen er richtsnoeren over de fi nanciering van 
luchthavens en de opstart van nieuwe routes. Deze zouden duidelijk moeten maken 
hoe regionale luchthavens op de markt kunnen groeien en toch de EU-regels kunnen 
naleven.

6. Openbare diensten/diensten van algemeen (economisch) belang

389. Hoe belangrijk openbare diensten voor de lidstaten wel zijn, mag blijken uit 
de recente brede discussie over alle aspecten van dat soort diensten, onder meer ook 
de vraag hoe ze moeten worden aangeboden. Bovendien worden ze ook expliciet in het 
ontwerp voor een EU-grondwet vermeld.

390. Wat het mededingingsbeleid aangaat, ging de Commissie in op de vraag in 
hoeverre compensatie voor diensten van algemeen economisch belang de mededinging, 
uit oogpunt van staatssteun, kunnen verstoren. Na het Altmark-arrest (215) dat over 
de vraag ging in hoeverre compensatie staatssteun vormt, heeft  de Commissie drie 
voorstellen uitgewerkt die de door het Hof van Justitie gegeven criteria naar de praktijk 
vertalen.

(214) PB C 13 van 17.1.2004.
(215) Zaak C-280/00. Zie Mededingingsverslag 2003, punten 621 e.v.
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Communautaire kaderregeling inzake compensaties voor de openbare dienst

391. Deze communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van 
compensaties voor de openbare dienst verheldert de criteria die de Commissie wil 
gaan toepassen wanneer zij compensaties van lidstaten voor de openbare dienst aan de 
staatssteunregels toetst.

392. Het Hof van Justitie heeft  aangegeven dat dergelijke compensaties geen 
staatssteun vormen indien onder meer het compensatiebedrag wordt vastgesteld in 
het kader van een reële en daadwerkelijke aanbestedingsprocedure of uitgaande van 
de kosten van vergelijkbare, goed beheerde, gemiddelde ondernemingen. Op die wijze 
kan de doelmatigheid van de diensten van algemeen economisch belang toenemen, 
zonder dat de werking ervan in het gedrang komt. Anders vormt de compensatie 
staatssteun en moet deze worden gemeld. Wordt dit soort steun gemeld, dan kan hij 
op grond van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag verenigbaar worden verklaard met 
het EG-Verdrag, mits hij noodzakelijk is voor het beheer van de diensten van algemeen 
economisch belang en de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, 
daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt 
geschaad.

393. Uit artikel 86 van het EG-Verdrag en de desbetreff ende rechtspraak volgt dat 
de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge beschikken ten aanzien van de aard 
van de diensten die als diensten van algemeen economisch belang kunnen worden 
aangemerkt. Voor de toetsing aan de staatssteunregels moeten ondernemingen die 
een dienst van algemeen economisch belang beheren, wel specifi ek door de lidstaat 
met deze opdracht zijn belast. De toewijzing van een openbare dienst is bijgevolg 
noodzakelijk om de wederzijdse verplichtingen van de betrokken ondernemingen en 
van de staat (centrale, regionale of lokale overheid) af te bakenen. Dit besluit moet 
aangeven:

— de precieze aard van de openbaredienstverplichtingen;

— de betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied;

— de aard van de uitsluitende of bijzondere rechten die de ondernemingen eventueel 
worden toegekend;

— de berekening van een eventuele compensatie (en de aanpassing daarvan) rekening 
houdend met een redelijke winst;

— de voorwaarden waarop eventuele overcompensaties worden terugbetaald, en 
de voorwaarden waarop de staat in het geval van „ondercompensatie” eventueel 
optreedt.

394. De ontwerp-kaderregeling bevat gedetailleerde regels over de elementen die voor 
de berekening van de compensatie mogen worden gebruikt. Benadrukt wordt ook dat een 
compensatie die een onderneming voor het leveren van een openbare dienst ontvangt, bij 
de Commissie moet worden gemeld vooraleer deze ook mag worden uitbetaald.
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Vrijstellingsbeschikking

395. Een ontwerp-beschikking op grond van artikel 86 van het EG-Verdrag 
zou bepaalde compensaties van de aanmeldingsverplichting vrijstellen. Dit is het 
geval voor compensaties die onder bepaalde drempels blijven, maar ook voor 
compensaties voor specifi eke openbare diensten, met name voor ziekenhuizen en in 
de sociale huisvesting. Ook geldt de vrijstelling voor compensaties ten behoeve van 
zeeverbindingen met eilanden wanneer deze worden toegekend in overeenstemming 
met sectorale regelgeving en het jaarlijkse passagiersvolume niet meer dan 100 000 
passagiers bedraagt.

396. De voorgestelde vrijstelling is gebaseerd op de aanname dat bij dit soort 
diensten het risico op concurrentieverstoring verwaarloosbaar of niet-bestaande is.

397. Met dit voorstel zouden de lidstaten — zoals bij vrijstellingsverordeningen 
gebruikelijk is — de Commissie de nodige garanties moeten bieden dat alle informatie 
beschikbaar is om de compensatie op haar verenigbaarheid met de staatssteunregels te 
kunnen onderzoeken. Die informatie zou wel alleen maar na een schrift elijk verzoek 
van de Commissie moeten worden verstrekt.

Aanpassing van de transparantierichtlijn

398. Het derde onderdeel is een aanpassing van de transparantierichtlijn (216). 
Doel daarvan is duidelijk te maken dat, zelfs wanneer compensaties voor het leveren 
van openbare diensten geen staatssteun vormen, de betrokken ondernemingen toch 
een gescheiden boekhouding moeten voeren wanneer zij ook buiten de dienst van 
algemeen economisch belang actief zijn. Alleen met een gescheiden boekhouding is 
het mogelijk de kosten te onderscheiden die aan de dienst van algemeen economisch 
belang zijn toe te rekenen, en het precieze bedrag van de compensatie te berekenen.

399. Deze drie ontwerp-documenten werden gepubliceerd voor brede raadpleging. 
Zij werden ook met de overige instellingen besproken met het oog op goedkeuring in 
de nabije toekomst (217). Zij zullen de Commissie in staat stellen haar taak te vervullen: 
garanderen dat diensten van algemeen economisch belang in de EU naar behoren 
kunnen functioneren en van de overheid slechts zoveel compensatie krijgen als nodig 
is om die diensten te beheren. Tegelijk wordt ook de administratieve belasting van de 
controle dat overcompensatie de mededinging op de markten niet verstoort, tot een 
minimum beperkt.

7. Transparantie

400. De informatie die jaarlijks over alle bestaande staatssteunmaatregelen bij de 
lidstaten wordt ingezameld, gecombineerd met voor het beschrijven van de EU-situatie 

(216) Richtlijn 80/723/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/52/EG (PB L 193 van 29.7.2000).
(217) Zie http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/ .

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
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inzake staatssteun geschikte economische indicatoren, vormen de basis voor het 
Scorebord staatssteun dat in juli 2001 voor het eerst werd gepubliceerd (218). Van het 
scorebord worden jaarlijks twee edities gepubliceerd.

401. Tot dusver handelde de voorjaarseditie van het scorebord over gegevens 
voor de periode t-2 (in 2004 dus de gegevens over 2002). In het kader van de nieuwe 
jaarlijkse verslagleggingsverplichtingen hebben de Commissie en de lidstaten toegezegd 
deze termijn in te korten, zodat de gegevens over 2004 in de najaarseditie 2005 zouden 
moeten worden gepubliceerd. Op die wijze zal de najaarseditie van het scorebord de 
recentste gegevens bevatten, terwijl in de voorjaarseditie een bepaald thema verder 
wordt uitgediept. In eerdere edities ging het onder meer over thema’s als steun voor 
steungebieden, reddings- en herstructureringssteun, O&O-steun en MKB-steun.

402. De najaarseditie 2004 van het scorebord werd op 16 november goedgekeurd (219). 
In deze editie ging de aandacht vooral naar de situatie op staatssteungebied in de tien 
nieuwe lidstaten in de vier jaar vóór de toetreding (2000-2003). Deel twee behandelt 
onder meer de stappen die de lidstaten hebben gezet om de Lissabon-agenda uit te 
voeren, en de follow-up van de conclusies van de Raad op het gebied van staatssteun. 
Meer bepaald gaat het hier om de verlaging van het steunvolume, het ombuigen van 
steun naar horizontale doelstellingen en het toetsen van steun op zijn doelmatigheid. 
In het laatste deel wordt, zoals in alle edities van het scorebord, een overzicht gegeven 
van de inspanningen die de Commissie heeft  geleverd om het toezicht op staatssteun te 
vereenvoudigen en te moderniseren.

B — ZAKEN

1. Geliberaliseerde markten

België — Overdracht „eerste pijler”-pensioenverplichtingen van Belgacom 
aan de Belgische staat (220)

403. In oktober 2003 heeft  de Belgische overheid de Commissie geïnformeerd 
over een overeenkomst tussen Belgacom, de Belgische staat en de particuliere 
aandeelhouders van de onderneming om de „eerste pijler”-pensioenverplichtingen 
voor Belgacom-werknemers met een ambtenarenstatuut aan de Belgische staat 

(218) Het scorebord vervangt de overzichten van de steunmaatregelen van de lidstaten, die na 
het negende overzicht (2001) niet meer verschijnen. Het on-linescorebord is te vinden op de 
website van DG Comp en omvat, naast de informatie uit de papieren versie, een reeks belangrijke 
indicatoren en tabellen met statistische gegevens.

(219) Zie http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html 
(beschikbaar in het Engels, Frans en Duits); in die drie talen is ook een executive summary 
beschikbaar. Zie ook persbericht IP/04/1356.

(220) Steunmaatregel N 567/2003.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html
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over te dragen. (De „eerste pijler”-pensioenen zijn normaalgesproken de wettelijke 
socialezekerheidspensioenen in een land.)

404. Bij de omvorming van Belgacom tot een naamloze vennootschap in 1992, 
werd Belgacom wettelijk verplicht de „eerste pijler”-pensioenrechten van haar vroegere 
statutaire personeel te beheren en te fi nancieren. (Dit betekende dat pensioenen door 
de onderneming aan vroegere ambtenaren werden uitgekeerd en dat de onderneming 
de volledige fi nanciering van verworven en toekomstige pensioenrechten op zich 
moet nemen.) De aangemelde overeenkomst hield in dat Belgacom per 1 januari 2004 
bevrijd is van de lasten van de bijzondere pensioenregeling voor werknemers met een 
ambtenarenstatuut. In ruil ontvangt de Belgische staat van Belgacom een eenmalig 
bedrag van 5 miljard EUR en jaarlijkse doorlopende bijdragen die de fi nanciering van 
toekomstige pensioenverplichtingen moeten garanderen.

405. In haar besluit van 21 januari kwam de Commissie tot de conclusie dat de 
overdracht fi nancieel neutraal was omdat Belgacom, in ruil voor de overdracht van 
haar pensioenverplichtingen aan de Belgische staat, aan de Belgische staat een bedrag 
betaalt dat overeenstemt met de netto contante waarde (NPV) van de door de Belgische 
staat overgenomen verplichtingen. De Commissie was dan ook van oordeel dat deze 
transactie Belgacom geen voordeel opleverde dat verder ging dan wat onder normale 
marktvoorwaarden beschikbaar was geweest, en dat er bijgevolg ook geen sprake was 
van staatssteun.

Franse steun voor Coopérative d’exportation du livre français (Celf) (221)

406. Op 20 april keurde de Commissie de steun goed die Frankrijk in de periode 
1980-2001 aan Coopérative d’exportation du livre français (Celf) had toegekend. De 
Commissie was van oordeel dat de steun aan Celf voor de afh andeling van kleine 
bestellingen van Franstalige boeken onrechtmatig was toegekend. Hij was niettemin 
met de gemeenschappelijke markt verenigbaar op grond van artikel 87, lid 3, onder 
d, van het EG-Verdrag, omdat hij in verhouding stond tot de nagestreefde culturele 
doelstelling. De Commissie constateerde dat de steun „de voorwaarden inzake het 
handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig” 
veranderde „dat het gemeenschappelijk belang werd geschaad”. Doel van de steun was 
het behoud van de onrendabele activiteit van Celf. Celf moest alle soorten bestellingen 
van boekverkopers (niet van eindgebruikers) uit niet-Franstalige gebieden accepteren, 
ongeacht het bedrag, de rentabiliteit en de bestemming ervan. In het kader van deze 
steunregeling kreeg Celf een exploitatiesubsidie ter compensatie van de extrakosten 
voor de afh andeling van kleine bestellingen van maximaal 500 FRF (ongeveer 76 EUR). 
In deze beschikking werd terdege rekening gehouden met het arrest van het Gerecht 
van eerste aanleg van 28 februari 2002 dat een eerdere beschikking van de Commissie 
van 10 juni 1998 ten dele had vernietigd, omdat de Commissie een onderscheid had 

(221) Steunmaatregel C 39/1996 (ex-NN 127/92) (PB L 85 van 2.4.2005).
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moeten maken tussen de markt voor de activiteit van exportagenten en de exportmarkt 
voor Franstalige boeken in het algemeen.

Frankrijk — Aanpassing UMTS-licentievergoeding (222)

407. In oktober 2002 ontving de Commissie een klacht tegen het besluit van de 
Franse regering om de oorspronkelijk door Orange en SFR te betalen UMTS-vergoeding 
te verlagen.

408. De Commissie was van oordeel dat in de huidige stand van het EU-recht het 
aan de lidstaten is om de voorwaarden voor de toekenning van UMTS-licentie vast te 
leggen, mits aan de voorwaarden van Richtlijn 97/13/EG is voldaan — dat de gebruikte 
procedures en criteria dus objectief, transparant en niet-discriminerend zijn.

409. In deze zaak constateerde de Commissie dat de Franse overheid voor alle 
bedrijven dezelfde voorwaarden hanteerde bij de toekenning van de UMTS-licenties 
(looptijd, vergoeding, technische voorwaarden) en dat deze voorwaarden objectief 
en niet-discriminerend waren. Aangezien de Franse overheid de bedrijven niet 
discrimineerde, hebben Orange en SFR ook geen voordelen gekregen. Daarom besloot 
de Commissie op 20 juli dat er geen sprake was van staatssteun en heeft  zij de klacht 
verworpen.

Gestrande kosten

410. In het kader van de geleidelijke totstandbrenging van een interne 
elektriciteitsmarkt heeft  de Commissie twee nieuwe gevallen van staatssteun 
ter compensatie van gestrande kosten goedgekeurd, ditmaal in Italië (223) en 
Portugal (224). Gestrande kosten zijn de kosten die de gevestigde ondernemingen op de 
elektriciteitsmarkt maakten toen de sector nog niet was geliberaliseerd en die door de 
liberalisering moeilijk, zoniet onmogelijk zijn terug te betalen.

411. De Commissie heeft  nu een vaste beschikkingspraktijk wat betreft  de 
compensatie van gestrande kosten. In juli 2001 heeft  zij een mededeling goedgekeurd 
waarin zij uiteenzette welke methode zij zou hanteren om dat soort steun te 
beoordelen (225). Zij heeft  deze methode toegepast op compensaties voor gestrande 
kosten in Oostenrijk, België, Griekenland, Nederland en Spanje.

412. In Italië gaat het besluit meer bepaald over twee punten: de kosten voor 
stroomcentrales gebouwd vóór 1997, en de kosten van een in 1992 door ENEL 
ondertekend take-or-pay-contract voor Nigeriaans gas, voor het deel dat wordt gebruikt 
voor de opwekking van stroom. Het deel in verband met stroomcentrales betreft  alleen 
de periode 2000-2003, omdat producenten nadien voor hun gestrande kosten geen 

(222) Steunmaatregel NN 42/2004; besluit van 20.7.2004.
(223) Steunmaatregel N 490/2000.
(224) Steunmaatregel N 161/2004.
(225) SG(2001) D/290869 van 6.8.2001.
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compensatie meer kunnen krijgen. De compensatie bedraagt in totaal maximaal 850 
miljoen EUR. Zij wordt toegekend aan ENEL en aan de ondernemingen die ENEL’s 
„gestrande” activa hebben geërfd.

413. Het gedeelte van de kosten van het take-or-pay-contract is bedoeld om de kosten 
te compenseren die ENEL maakte omdat de onderneming, anders dan oorspronkelijk 
gepland, het gas niet in Italië kon verwerken. Hier gaat het om de dekking van de kosten 
voor het verplaatsen van de gasverwerking buiten Italië tot 2009. Deze compensatie 
bedraagt maximaal 1,465 miljard EUR. Toch wordt deze compensatie alleen toegekend 
voor het gas dat wordt gebruikt om er stroom mee op te wekken.

414. De Portugese zaak verschilt licht van de Italiaanse zaak en andere zaken 
uit het verleden. De Portugese captive market was aanvankelijk gestructureerd rond 
een reeks langlopende contracten tussen het staatsbedrijf dat het net exploiteerde, 
en drie groepen elektriciteitsproducenten — in plaats van één algemene wet waarin 
de prijsregels voor de elektriciteitsector zijn vastgelegd, zoals het geval is in lidstaten 
waarvoor de Commissie eerder zaken te beoordelen kreeg. Portugal schaft e deze 
langlopende contracten af en verving ze door een compensatie van de overheid.

415. Omdat, volgens de methode van de Commissie, compensaties voor gestrande 
kosten tot het „noodzakelijke minimum” beperkt moeten blijven, diende de Commissie 
zich ervan te vergewissen dat, zelfs in deze bijzondere situatie, het bij deze compensatie 
om niet meer zou gaan dan de terugbetaling van de initiële investeringen, met inbegrip 
van zo nodig een redelijke winstmarge. Ook hield zij rekening met de mogelijkheden 
van groepen om verliezen in bepaalde installaties te compenseren met winst in 
andere installaties. De Commissie zag er op toe dat voor de regelmatige aanpassing 
van de compensatie een geschikt mechanisme werd ingevoerd, om zodoende elke 
overcompensatie te voorkomen, zelfs wanneer de concurrentie niet in de verwachte 
richting evolueert.

2. Reddings- en herstructureringssteun

Alstom (226)

416. Op 7 juli keurde de Commissie een beschikking met voorwaarden goed waarmee 
voor Alstom een herstructureringspakket (garanties, investering in kapitaaluitbreidingen 
en, in beperktere mate, leningen) van 3 miljard EUR werd goedgekeurd. De 
voorwaarden in deze beschikking zijn gebaseerd op de richtsnoeren voor reddings- en 
herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden. Deze richtsnoeren geven 
drie grote voorwaarden om herstructureringssteun te kunnen goedkeuren.

417. Ten eerste moeten de steun en het fl ankerende herstructureringsplan 
resulteren in een herstel van de levensvatbaarheid van de onderneming op lange 

(226) Steunmaatregel C 58/2003 (PB L 150 van 10.6.2005). 
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termijn, zonder verdere overheidsmaatregelen. De Commissie kwam tot de bevinding 
dat de recentste versie van de fi nanciële en operationele herstructureringsplannen die 
Frankrijk indiende, de onderneming in staat moet stellen te overleven en opnieuw 
concurrerend te worden. De beschikking vraagt dat het operationele plan met 
sluiting van fabrieken, afvloeiingen en een reorganisatie onverkort wordt uitgevoerd. 
In de scheepsbouwactiviteiten worden verdere inspanningen gevraagd. Bovendien 
moeten voor een aanzienlijk deel van de activiteiten van de onderneming industriële 
partnerschappen worden gesloten, om de levensvatbaarheid van de onderneming op 
de lange termijn te versterken en haar vooruitzichten te verbeteren.

418. In de tweede plaats moet de staatssteun tot het strikt noodzakelijk minimum zijn 
beperkt. De Commissie kwam tot de bevinding dat aan deze voorwaarde werd voldaan, 
omdat het door de beschikking van de Commissie goedgekeurde herstructureringsplan 
is gebaseerd op een zeer substantiële bijdrage van fi nanciële instellingen, particuliere 
investeerders en de onderneming zelf. Bovendien is de steun beperkt in de tijd, omdat 
nieuwe staatsgaranties pas mogen worden toegekend twee jaar na de goedkeuring van 
de beschikking. Bovendien moet de staat binnen vier jaar alle aandelen die hij door deze 
kapitaaluitbreidingen heeft  verworven, van de hand doen.

419. Ten derde moet de mededingingsdistorsie beperkt zijn tot het strikt 
noodzakelijke minimum. Opdat aan dit criterium zou zijn voldaan, eist de beschikking 
de volgende maatregelen om de concurrentiesituatie te herstellen en concurrenten 
te compenseren: i) nog een aantal verdere afstotingen bovenop de reeds substantiële 
afstotingen die Alstom in 2003 uitvoerde; ii) het opzetten van een joint venture en 
van industriële partnerschappen voor bepaalde bestaande activiteiten; iii) controle 
op het prijszettingsbeleid en de acquisities van ondernemingen gedurende vier jaar; 
iv) verkoop van het aandeel van de staat in de onderneming, en v) goedkeuring van 
maatregelen om de Franse markt voor spoorwegmaterieel open te stellen.

420. In de komende vier jaar zal de Commissie erop toezien dat deze beschikking 
wordt nageleefd.

MobilCom (227)

421. Op 14 juli gaf de Commissie toestemming voor herstructureringssteun aan 
MobilCom. Aan de goedkeuring van deze steun was de voorwaarde verbonden dat 
MobilCom en haar dochterondernemingen hun directe on-lineverkoop van MobilCom 
mobieletelefoniecontracten voor zeven maanden moesten stopzetten, ter compensatie 
van de door de steun veroorzaakte mededingingsdistorsies.

422. MobilCom is een Duitse aanbieder van mobieletelefoniediensten. In 2002 
geraakte de onderneming in moeilijkheden. Duitsland gaf de onderneming in september 
2002 een Ausfallbürgschaft  van 50 miljoen EUR, om de onderneming onmiddellijk 
liquide middelen te bezorgen. Deze steun werd in januari 2003 als reddingssteun 

(227) Steunmaatregel C 5/2003.
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goedgekeurd (228) en maakte geen deel uit van de eindbeschikking met voorwaarden 
die in juli 2004 werd goedgekeurd (229).

423. Om te zorgen voor de verdere fi nanciële middelen die nodig waren om de 
in dit segment vereiste reorganisatie door te kunnen  voeren, kenden Duitsland en 
de deelstaat Sleeswijk-Holstein in november 2002 een tweede Ausfallbürgschaft  van 
80 % toe voor een krediet van 112 miljoen EUR. Volgens de Commissie vormde deze 
maatregel herstructureringssteun.

424. Het grootste mededingingsbezwaar van de Commissie was dat MobilCom 
dankzij deze garantie haar activiteiten snel kon herstructureren. In deze context 
is de steun niet alleen gebruikt om de onderneming fysiek te herstructureren, maar 
ook om haar marketingstrategie te heroriënteren en te focussen op de rendabelere 
klantensegmenten in haar kernactiviteiten. De steun had dus een erg schadelijke 
impact op concurrenten, omdat ook zij hun zakelijke strategieën op de meer rendabele 
klanten moeten toespitsen.

425. De oplossing waarvoor uiteindelijk werd gekozen, bestond erin om aan de 
goedkeuring van de steun een reeks voorwaarden te verbinden. De Commissie was van 
oordeel dat in deze zaak de compenserende maatregel die de ongunstige eff ecten moet 
verzachten in de sector waar de impact van de steun merkbaar is — de verkoopbaarheid 
van diensten — de meest geschikte maatregel was die als tegenwicht kon dienen tegen 
de veroorzaakte mededingingsdistorsies. Daarom moest MobilCom het internetaanbod 
van een aantal diensten voor een bepaalde periode opschorten.

Bankgesellschaft Berlin AG

426. Op 18 februari (230) gaf de Commissie toestemming voor 10 miljard EUR 
herstructureringssteun aan het concern Bankgesellschaft  Berlin AG (BGB) (231). Dit 
pakket steunmaatregelen kon alleen worden goedgekeurd na een forse inkrimping van 
de aanwezigheid van de bank op de markt, om zodoende het concurrentieverstorende 
eff ect van dit grote volume steun te verzachten. Na lange en intensieve onderhandelingen 

(228) PB C 80 van 3.4.2003; zie ook PB C 210 van 5.9.2003. 
(229) PB L 116 van 4.5.2005.
(230) Steunmaatregel C 28/2002, opening van de procedure (PB C 141 van 14.6.2002) (PB L 116 van 

4.5.2005).
(231) Hierbij gaat het om: 1) een injectie van 1,8 miljard EUR kernvermogen door de deelstaat Berlijn 

in 2001; 2) garanties om BGB’s risico’s uit de vroegere vastgoeddienstverleningsdivisie met een 
economische waarde van 6,1 miljard EUR (het theoretische maximumbedrag van nominaal 21,6 
miljard EUR is gebaseerd op de voor het banktoezicht geldende wettelijke eisen, maar dat is 
zelfs in pessimistische aannames onrealistisch), en 3) een terugbetalingsovereenkomst tussen de 
deelstaat Berlijn en BGB in verband met een eventueel terugvorderingsbevel voor een bedrag tot 
1,8 miljard EUR na een beschikking van de Commissie over de — toen nog lopende — procedure 
tegen een kapitaaloverdracht aan de Landesbank Berlin, die sinds 1994 van de BGB-groep 
deel uitmaakt. Wat betreft deze laatste steunmaatregel (Steunmaatregel C48/2002) besloot de 
Commissie op 20.10.2004 dat voor in totaal 810 miljoen EUR steun door Duitsland moest worden 
teruggevorderd; zie punt 454 e.v. van dit verslag.
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heeft  de Duitse overheid uiteindelijk een reeks toezeggingen aangeboden om activa af 
te stoten, waardoor het oorspronkelijk ingediende herstructureringsplan ingrijpend 
werd gewijzigd. Deze toezeggingen omvatten de beloft en Berliner Bank (een van 
BGB’s twee retailmerken) van de hand te doen, de dochterondernemingen voor 
vastgoeddienstverlening, die de belangrijkste oorzaak voor deze crisis zijn, af te stoten, 
en ten slotte BGB tegen eind 2007 te verkopen. Het herstructureringsplan bevat ook een 
reeks andere maatregelen zoals het afstoten van de Berlijnse Weberbank en de verkoop 
of sluiting van binnen- en buitenlandse fi lialen en dochterondernemingen. Bovendien 
is het de bedoeling om de vastgoedfi nancieringsdochter BerlinHyp af te stoten in het 
kader van de algehele verkoop van BGB, afzonderlijk of samen met de rest van BGB.

427. In totaal zal met al deze afstotingen, sluitingen en andere maatregelen 
het balanstotaal van BGB dalen van zo’n 189 miljard EUR in 2001 tot rond 124 
miljard EUR in 2006/2007, wanneer de herstructureringsperiode is afgerond en de 
afstotingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Deze inkrimping was niet alleen passend 
gezien het erg hoge steunbedrag, maar strookt ook met de beschikkingspraktijk van 
de Commissie wat herstructureringssteun voor banken aangaat (232). De afstoting 
van Berliner Bank bleef echter tot in de laatste fase van het onderzoek een voorwerp 
van discussie tussen de Commissie en de Duitse overheid. Gezien de leidende 
positie van BGB in Berlijn moest de Commissie deze maatregel blijven eisen om het 
concurrentieverstorende eff ect van het erg hoge steunvolume in de retailbanking 
in Berlijn te verzachten. Bovendien was de terugbetalingsovereenkomst voor BGB 
ingeval er in de zaak-Landesbank Berlin (waarin toen nog niets was beslist) een bevel 
tot terugvordering kwam, een verdere steunmaatregel die bij deze compenserende 
maatregelen mee in rekening moest worden gebracht. Dankzij de afstoting van Berliner 
Bank zal het marktaandeel van BGB in de diverse segmenten van de retailbanking in 
Berlijn dalen met een derde tot een zesde.

428. De Commissie moest de kwestie van de levensvatbaarheid van BGB op 
de lange termijn ook beoordelen in het licht van de nakende afschaffi  ng van twee 
bestaande overheidsgaranties, de Anstaltslast en Gewährträgerhaft ung. Deze kwestie 
moest opnieuw worden onderzocht met de hulp van externe adviseurs, nadat de eerste 
poging om de BGB-aandelen van de deelstaat te verkopen, in maart 2003 was mislukt. 
De Commissie was uiteindelijk van oordeel dat de herstructureringsmaatregelen die al 
waren uitgevoerd en die voor de toekomst gepland staan, weloverwogen, sluitend en 
in principe passend zijn om BGB in staat te stellen haar levensvatbaarheid op de lange 
termijn te herstellen.

France Télécom

429. In december 2002 meldde de Franse overheid bij de Commissie maatregelen 
aan die France Télécom (FT) uit haar fi nanciële crisis moesten halen. Deze maatregelen 
omvatten met name het verstrekken van een aandeelhoudersvoorschot van 9 miljard 

(232) Zaak-Crédit Lyonnais (PB L 221 van 8.8.1998).
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EUR door het overheidsbedrijf ERAP in de vorm van een kredietfaciliteit. Dit 
voorschot was een onderdeel van het herstructureringsplan „Ambition 2005”, 
dat op 4 december 2002 door het nieuwe management van de onderneming werd 
gepresenteerd. Omdat de Commissie twijfelde dat de aangemelde maatregelen met 
de regels inzake staatssteun verenigbaar waren, leidde zij in januari 2003 een formeel 
onderzoek in naar de geplande aandeelhouderslening (233). Het formele onderzoek 
betrof ook een regeling inzake bedrijfsbelasting die op FT van toepassing was. Op 
2 augustus 2004 sloot de Commissie haar onderzoek van beide maatregelen af.

Regeling inzake bedrijfsbelasting (234)

430. Deze belastingregeling vormt staatssteun die onverenigbaar is met het 
EG-Verdrag en dus moet worden teruggevorderd.

431. In de periode 1994-2002 genoot FT bijzondere voorwaarden in verband met 
lokale belastingen. De Commissie was van mening dat de staat, door van FT in deze 
periode niet het volledige bedrag van de bedrijfsbelasting („taxe professionnelle”) in 
te vorderen, de onderneming een voordeel had verleend dat staatssteun vormde. In 
overeenstemming met rechtspraak van het Hof van Justitie (235) wees de Commissie het 
argument van de Franse overheid af als zou deze steun aan FT worden „gecompenseerd” 
door andere afdrachten van FT. Volgens de informatie van de Franse overheid beliepen 
de besparingen die FT dankzij deze specifi eke bedrijfsbelastingregeling behaalde, tussen 
0,8 en 1,1 miljard EUR. Het precieze bedrag zal door de Commissie, in samenwerking 
met de Franse overheid, worden bepaald tijdens de terugvorderingsprocedure.

Het aandeelhoudersvoorschot (236)

432. De feitelijke achtergrond is van cruciaal belang voor de beoordeling door 
de Commissie: in de jaren voordien had FT een forse schuld opgebouwd (63 miljard 
EUR eind 2001) en in 2002 verwachtte de markt dat FT het moeilijk zou hebben deze 
schuld te herfi nancieren. Net toen de rating van FT in juli 2002 verder tot het niveau 
junkbond zou worden verlaagd, maakt de regering publiek haar voornemen bekend 
om de onderneming te steunen. Mocht de FT-rating daadwerkelijk tot junkbond zijn 
verlaagd, zou dat zware gevolgen voor de onderneming hebben gehad. In september, 
oktober en december 2002 bevestigde de staat zijn steun aan de onderneming en 
de onderneming kreeg nooit de rating junkbond. In december 2002 kwam er een 
persbericht van het ministerie van Economische Zaken dat aankondigde dat FT 
nieuwe aandelen zou uitgeven en dat de staat zijn deelneming aan deze operatie zou 
vervroegen door een aandeelhoudersvoorschot toe te kennen.

(233) Zie Mededingingsverslag 2003, punt 526 e.v.
(234) Steunmaatregel C/13/B/2004 (PB L 269 van 14.10.2005).
(235) Zaak 173/73, Italië/Commissie, Jurispr. 1974, blz. 709.
(236) Steunmaatregel C/13/A/2004.
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433. Het aandeelhoudersvoorschot dat FT in december 2002 kreeg, bevat steun. 
Door het aanbod van dit voorschot verbeterde de fi nanciële situatie van de onderneming 
beduidend. Dit voordeel werd verstrekt uit staatsmiddelen, omdat hiermee een 
potentiële additionele aansprakelijkheid voor deze middelen werd gecreëerd. De 
staat deed een bindend aanbod en FT kreeg, alleen door de overeenkomst voor deze 
aandeelhouderslening te ondertekenen, het recht op de uitkering van 9 miljard EUR.

434. Het aanbod van het aandeelhoudersvoorschot kan niet geïsoleerd worden 
bezien, maar moet worden bezien tegen de achtergrond van de verklaringen 
van de overheid in de periode juli-december 2002. De verklaringen deden op de 
fi nanciële markten verwachtingen en vertrouwen ontstaan en hielpen FT zijn rating 
„investeringswaardig” te behouden. Waren deze verklaringen niet afgelegd, dan had 
geen redelijk investeerder onder die omstandigheden een aandeelhoudersvoorschot 
toegestaan en het zeer grote fi nanciële risico alleen gedragen.

435. De Commissie erkende evenwel dat zij het moeilijk bleef hebben om de 
economische eff ecten van de betrokken steun precies te bepalen — en dus het terug te 
vorderen bedrag te berekenen. In een dergelijke situatie terugvordering van de steun 
gelasten zou mogelijk een inbreuk zijn op de rechten van verdediging van de lidstaat. 
Bovendien merkt de Commissie op dat dit de eerste maal was dat steun resulteerde uit 
feiten van vóór de aanmelding van de steun zelf. Omdat Frankrijk de steunmaatregel 
wel had aangemeld, kon er bij de onderneming een gewettigd vertrouwen bestaan dat 
de staat zijn verplichting uit hoofde van de EG-Verdrag nakwam. Daarom zou de eis 
dat de steun moest worden teruggevorderd, mogelijk het beginsel van het gewettigd 
vertrouwen schenden. Op basis van dit alles besloot de Commissie dan ook de steun 
niet te doen terugvorderen.

Bull (237)

436. Op 16 maart besloot de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, in te 
leiden tegen nieuwe herstructureringssteun voor Bull. Bull produceert computerservers 
en is actief op aanverwante markten voor dienstverlening. De aangemelde steun 
bedroeg 517 miljoen EUR en stemt overeen met de reddingssteun (vermeerderd met 
rente) die in 2002 werd toegekend. Afh ankelijk van de behaalde winst, zou de Franse 
overheid op basis van een clausule uit de steunovereenkomst zo’n 50 tot 60 miljoen 
EUR ontvangen. In haar beschikking van 1 december oordeelde de Commissie dat, 
met name gezien de omstandigheden van deze zaak, de steun het beginsel dat steun 
eenmalig moet zijn, niet zou schenden. Zij hield ook rekening met het feit dat de steun 
pas zou worden uitgekeerd na de terugbetaling van de eerdere reddingssteun.

(237) Steunmaatregel C 10/2004 (ex-N 94/2004).
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Lloyd Werft Bremerhaven GmbH (238)

437. Op 8 september besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen Duitse 
reddingssteun voor de Duitse scheepswerf Lloyd Werft  Bremerhaven GmbH.

438. De onderneming had gevraagd de insolventieprocedure in te leiden, nadat 
een klant geweigerd had de laatste tranche te betalen voor de verbouwing van een 
cruiseschip. Het schip was op 14 januari na een zware storm gezonken op de werf. 
Om te kunnen blijven doorwerken had de onderneming een overbruggingskrediet 
van 10 miljoen EUR nodig. Dit krediet werd in april verstrekt; één overheids- en twee 
particuliere fi nanciële instellingen droegen gelijkelijk bij en de particuliere kredieten 
waren ten dele door een overheidsgarantie gedekt.

439. De Commissie was het ermee eens dat, op grond van punt 23 van de 
richtsnoeren voor reddings- en herstructurering van 1999, het krediet voor een periode 
van zes maanden kon worden toegekend en vervolgens kon worden terugbetaald over 
een periode van nog eens maximaal twaalf maanden vanaf de uitkering van de laatste 
tranche aan de onderneming. De Commissie stemde met deze looptijd in, omdat het 
bedrag alleen bedoeld was om de negatieve gevolgen van een externe gebeurtenis te 
compenseren, en niet leek te zijn bedoeld als een injectie van liquide middelen in een 
onderneming die al vóór de storm in moeilijkheden verkeerde. De Commissie hield 
ook rekening met de toezegging van de Duitse overheid om over de fi nanciële situatie 
van de onderneming verslag uit te brengen. De steun werd binnen zes maanden 
terugbetaald.

Spaanse openbare scheepswerven (239)

440. Op 12 mei oordeelde de Commissie dat steun voor de Spaanse openbare 
scheepswerven niet met de EU-regels inzake staatssteun in overeenstemming was. De 
Commissie was tot de bevinding gekomen dat de staatsholding Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) in 1999 en 2000 voor 500 miljoen EUR steun had 
toegekend aan de openbare civiele scheepswerven die thans alle eigendom van IZAR 
zijn. De steun was toegekend in de vorm van een kapitaalinjectie van 252,4 miljoen 
EUR in 2000, 192,1 miljoen EUR leningen en een koopprijs bij de overname van drie 
scheepswerven door SEPI in 1999 die 55,9 miljoen EUR boven de marktwaarde lag. De 
Commissie was dan ook van oordeel dat deze maatregelen nieuwe staatssteun vormden 
die, na de goedkeuring van een laatste pakket herstructureringsmaatregelen in 1997, niet 
meer kon worden goedgekeurd in het kader van de EU-regels voor scheepsbouwsteun. 
Omdat de leningen voor 192,1 miljoen EUR al door IZAR waren terugbetaald, moet 
van IZAR nog 308,3 miljoen EUR, plus rente, worden teruggevorderd.

(238) Steunmaatregel NN 37/2004 (ex-N 106/2004), beschikking van 8.9.2004.
(239) Steunmaatregel C 40/2000 (PB L 58 van 4.3.2005).
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441. Op 20 oktober gaf de Commissie een tweede beschikking waarin zij vaststelde 
dat SEPI in 2000 nog eens 556 miljoen EUR steun aan de openbare civiele scheepswerven 
had verleend.

442. Deze steun had de vorm van een kapitaalinjectie van 1 477 miljoen EUR die 
in 2000 ten behoeve van IZAR had plaatsgevonden. Het deel van de kapitaalinjectie 
dat geen staatssteun was (921 miljoen EUR), werd gebruikt ter dekking van sociale en 
andere kosten in verband met (vroegere en recente) militaire activiteiten van IZAR 
en haar voorganger Bazán. Financiële middelen voor militaire activiteiten vallen 
in beginsel niet onder de EU-regels voor staatssteun. De 556 miljoen EUR steun 
voor IZARs civiele activiteiten was niet in overeenstemming met de EU-regels voor 
staatssteun. Daarom oordeelde de Commissie dan ook dat dit bedrag van IZAR moet 
worden teruggevorderd.

Nederlandse matchingsteun (240)

443. In 2003 had Nederland plannen aangemeld om steun te verlenen voor zes 
scheepsbouwcontracten van vier Nederlandse scheepswerven. Doel was het matchen 
van onrechtmatige en onverenigbare steun die een andere lidstaat had aangeboden aan 
scheepswerven in dat land die voor deze scheepsbouwcontracten concurreerden.

444. Op 30 juni besloot de Commissie dat Nederland deze steun niet mocht 
verlenen. De Commissie benadrukte het — door het Hof van Justitie duidelijk 
vastgelegde — beginsel dat een lidstaat niet zelf mag optreden om de eff ecten van 
onrechtmatige steun door een andere lidstaat tegen te gaan. Meer bepaald heeft  het 
Hof verklaard dat het niet mogelijk is steun te rechtvaardigen op grond van het feit dat 
andere lidstaten onrechtmatige steun hebben toegekend.

445. Voorts was de Commissie van oordeel dat het matchen van onrechtmatige 
steun van een andere EU-lidstaat in strijd was met de algemene beginselen van het 
EG-Verdrag. Ook had de Commissie twijfel over het vermeende bewijsmateriaal dat de 
steun in de andere lidstaat beschikbaar was.

Huta Częstochowa SA (241)

446. Op 19 mei nam de Commissie haar eerste besluit, buiten het kader van de 
overgangsprocedure, om een grondig onderzoek te beginnen naar eventuele steun 
voor een onderneming in een nieuwe lidstaat. De betrokken onderneming is de 
Poolse staalproducent Huta Częstochowa SA. De Poolse overheid overweegt fi nanciële 
maatregelen met het oog op de herstructurering van de onderneming. De Commissie 
wil meer duidelijkheid over de vraag of en zo ja welke herstructureringssteun aan de 
onderneming is toegekend of zal worden toegekend.

(240) Steunmaatregel C 66/2003 (PB L 39 van 11.2.2005).
(241) Steunmaatregel C 20/2004 (ex-NN 25/2004), beschikking van 12.8.2004.
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KADER 8: HERSTRUCTURERINGSSTEUN EN HET BEGRIP „NIEUWE 
ONDERNEMING”

In twee negatieve beschikkingen van 20 april en 22 september (1) betreff ende 
Franse scheepsreparatiewerven heeft  de Commissie punt 7 van de 
communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan 
ondernemingen in moeilijkheden (2) toegepast; dat punt sluit uit dat nieuw 
opgerichte ondernemingen voor reddings- en herstructureringssteun in 
aanmerking kunnen komen.

De bedoeling van deze bepaling is ondernemingen uit te sluiten die misschien 
wel opstartproblemen ondervinden, maar geen ondernemingen in moeilijkheden 
zijn in de zin van de richtsnoeren. Deze beschikkingen maken duidelijk dat er 
zowel juridische als economische gronden moeten zijn om een onderneming als 
nieuw opgerichte onderneming aan te merken.

In deze zaken waren de beide ondernemingen nieuwe rechtspersonen, die 
de activa en werknemers van de vroegere scheepsreparatiewerven hadden 
overgenomen en die hun activiteiten waren gestart, vrij van alle schulden en 
verplichtingen uit hun vroegere activiteiten. Zij moesten dan ook als nieuwe 
economische entiteiten worden beschouwd, die alleen hadden mogen worden 
opgericht indien zij in de vigerende marktvoorwaarden levensvatbaar waren. 
Op basis van die beoordeling concludeerde de Commissie dan ook dat de 
herstructureringssteun voor de beide ondernemingen onverenigbaar was met de 
gemeenschappelijke markt.

Wel keurde de Commissie een deel van de steun goed als regionale-
investeringssteun en opleidingssteun. De overige steun moest van de Commissie 
worden terugbetaald.

(1) Steunmaatregel C 55/2002 (ex-NN 53/2002) — Steun voor de scheepsreparatieonderneming 
SORENI, Le Havre (PB L 31 van 4.2.2005), en Steunmaatregel C 34/2003 (ex-N 728/2002) — 
Steun voor de scheepsreparatieonderneming CMR, Marseille (PB L 100 van 20.4.2005).

(2) PB C 288 van 9.10.1999.

Spaanse en Duitse scheepsfi nancieringsregelingen

447. In maart keurde de Commissie de Spaanse en in juli de Duitse scheepsfi nan-
cieringsregeling goed (242). Deze regelingen bleken in overeenstemming te zijn met het 
Arrangement on Offi  cially Supported Export Credits van de OESO. Volgens deze rege-

(242) Steunmaatregelen N 811/a/2002 en N 20/2004.
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ling is de rente die reders wordt berekend gebaseerd op het desbetreff ende commer-
ciële referentierentepercentage. Deze systemen dekken het kredietrisico van de koper 
niet.

Wijzigingen aan het investeringsplan van Hellenic Shipyards

448. Op 23 april besloot de Commissie de formele onderzoeksprocedure van artikel 
88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden (243) tegen een aantal wijzigingen van het 
herstructureringsplan van Hellenic Shipyards. Onder Verordening (EG) nr. 1013/97 
van de Raad waarmee een aantal werven in herstructurering steun kregen (244), was 
in 1997 toestemming gegeven de schulden van Hellenic Shipyards af te schrijven. 
Daarop had de Commissie toestemming gegeven voor investeringssteun om de werf te 
herstructureren op basis van een investeringsplan dat de Commissie was meegedeeld 
overeenkomstig de zevende richtlijn steunverlening aan de scheepsbouw (245). De 
latere wijzigingen aan dit investeringsplan waren de Commissie niet gemeld. Daarom 
heeft  de Griekse overheid de voorwaarden van de zevende richtlijn steunverlening 
aan de scheepsbouw niet nageleefd; op grond van die richtlijn had de Commissie het 
investeringsplan van 1997 goedgekeurd en daarin is bepaald dat iedere aanpassing 
van een bestaande steunmaatregel die onder de richtlijn valt, bij de Commissie 
moet worden gemeld (246). Evenmin heeft  de Griekse overheid de voorwaarden van 
de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan 
ondernemingen in moeilijkheden nageleefd; die bepalen dat de aanpassing van een 
herstructureringsplan pas mogelijk is nà aanmelding en onder bepaalde voorwaarden.

449. Bij de inleiding van de formele onderzoeksprocedure had de Commissie 
ernstige twijfel dat de voorwaarden waarop de steun in haar beschikking van 1997 
was goedgekeurd, waren nageleefd en dat ten behoeve van het investeringsplan geen 
nieuwe steun was toegekend. Dergelijke steun zou niet met de gemeenschappelijke 
markt verenigbaar zijn omdat deze steun in beginsel eenmalig moet zijn, maar ook 
omdat Verordening (EG) nr. 1013/97 van de Raad uitdrukkelijk bepaalt dat alle steun 
voor scheepswerven die onder die verordening vallen, verboden is.

Steun voor Hellenic Shipyards (247)

450. Op 20 oktober heeft  de Commissie met een negatieve beschikking de formele 
onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, afgesloten die zij in 2002 tegen twee 
steunmaatregelen voor Hellenic Shipyards had ingeleid (248).

(243) Steunmaatregel C 16/2004 (PB C 202 van 10.8.2004).
(244) Verordening (EG) nr. 1013/97 van de Raad van 2 juni 1997 betreff ende de steunverlening aan 

bepaalde scheepswerven die worden geherstructureerd (PB L 148 van 6.6.1997).
(245) Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 90/684/EEG van de Raad van 21 december 1990 betreff ende de 

steunverlening aan de scheepsbouw (PB L 380 van 31.12.1990).
(246) Artikel 11, lid 1.
(247) Steunmaatregel C 40/2002 (PB L 75 van 22.3.2005).
(248) Steunmaatregel C 40/2002 (ex-N 513/2001) (PB C 186 van 6.8.2002).
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451. De beschikking eist dat de Griekse overheid twee bepalingen van wet 
2941/2001 (artikel 5, lid 20, en artikel 6, lid 4) intrekt. Volgens die bepalingen zou 
de staat de toekomstige pensioenuitgaven voor werknemers van Hellenic Shipyards 
dekken en wordt Hellenic Shipyards vrijgesteld van alle belastingen of enige andere 
heffi  ng op belastingvrije en bijzondere reserves en op bedragen ter uitbreiding van het 
aandelenkapitaal, mits daarmee de verliezen uit de voorgaande jaren worden gesaldeerd. 
De Commissie kwam tot de conclusie dat deze maatregelen onverenigbaar waren met 
het EG-Verdrag, omdat zij verboden waren onder Verordening (EG) nr. 1540/98 van 
de Raad van 29 juni 1998 betreff ende de steunverlening aan de scheepsbouw (249); 
deze verordening was van kracht toen de maatregelen werden genomen. De Griekse 
overheid moet ook alle steun die onder deze bepalingen al is verleend, terugvorderen.

Postabank/Erste Bank Hungary Rt

452. In 2003 en 2004 meldde Hongarije een reeks maatregelen ten behoeve 
van Postabank és Takarékpénztár (Postabank) bij de Commissie, in het kader van 
de zogenaamde procedure van het overgangsmechanisme van bijlage IV.3 bij de 
Toetredingsakte. De Hongaarse overheid had de aangemelde maatregelen in de periode 
1995-2003 genomen om de herstructurering van Postabank te ondersteunen en de 
privatisering van de bank te faciliëren. Op 20 oktober 2004 opende de Commissie een 
formeel onderzoek (250). Postabank werd uiteindelijk in oktober 2003 geprivatiseerd, 
toen de overheid haar 99,9 %-belang aan de Oostenrijkse Erste Bank overdeed. Op 
1 september 2004 fuseerde Postabank met de Hongaarse dochter van Erste Bank.

453. De Commissie keurde een reeks herstructureringsmaatregelen goed die de 
Hongaarse overheid in het verleden ten gunste van Postabank had genomen. Tegelijk 
opende zij de formele onderzoeksprocedure tegen de zogenoemde „schadeloosstelling 
voor niet bekende vorderingen” waarmee de bank, die in 2003 aan Erste Bank werd 
verkocht, te maken kan krijgen na de toetreding van Hongarije tot de Europese 
Unie. Deze schadeloosstelling kan nieuwe vorderingen meebrengen — bovenop de 
vorderingen die bij de toetreding duidelijk vast stonden. In dit stadium is de Commissie 
van mening dat de omvang en het bedrag van de fi nanciële steun die Postabank in 
de toekomst nog kan krijgen, niet kunnen worden bepaald. De Commissie toetst 
deze „schadeloosstelling voor niet bekende vorderingen” nu aan de communautaire 
richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in 
moeilijkheden (251).

(249) PB L 202 van 18.7.1998.
(250) Steunmaatregel C 35/2004, besluit C(2004)3932.
(251) Zie http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/DIII. Het inleiden van de 

procedure loopt niet vooruit op de uiteindelijke uitkomst van een onderzoek.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/DIII
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Duitse Landesbanken

454. Op 20 oktober sloot de Commissie haar langlopende onderzoeken af naar de 
overdracht van overheidsactiva aan zeven Duitse Landesbanken begin jaren 1990. Zij 
eiste dat Duitsland zo’n 3 miljard EUR (plus rente) zou terugvorderen.

455. Begin jaren 1990 droegen de regeringen van de Duitse deelstaten (Länder), 
die geheel of ten dele eigenaar zijn van de banken, woningen en andere activa in het 
bezit van de overheid over aan de banken, zodat de banken hun basisvermogen konden 
verruimen. De belangrijkste reden voor deze overdrachten was de invoering van de 
richtlijn eigen vermogen en de solvabiliteitsrichtlijn waardoor Duitse overheidsbanken 
grote hoeveelheden nieuw kapitaal moeten aantrekken om het niveau van hun 
activiteiten te kunnen handhaven.

456. Deze fi nanciële overdrachten resulteerden in een klacht van de Duitse 
bankenfederatie Bundesverband deutscher Banken eV (BdB) tegen zeven banken (252): 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) (1991), destijds de grootste Duitse 
overheidsbank, maar ook Landesbank Berlin (1993), Norddeutsche Landesbank 
(1991), Bayerische Landesbank (1994 en 1995), Hamburgische Landesbank (1993), 
Landesbank Schleswig-Holstein (1991) en Landesbank Hessen-Th üringen (1998).

457. In 1999 had de Commissie een eerste, negatieve beschikking gegeven in de 
zaak van de overdracht aan WestLB. Het Gerecht van eerste aanleg vernietigde die 
beschikking in 2003 omdat de Commissie haar berekeningen onvoldoende had 
toegelicht. De beschikking werd echter wel ten gronde bevestigd.

458. Het onderzoek door de Commissie leerde dat de vergoeding die de deelstaten 
afspraken in ruil voor de overdracht van activa, erg laag lag (gemiddeld minder dan 
1 %) en niet beantwoordde aan de normale return die een particuliere investeerder 
had verwacht voor een vergelijkbare inbreng van activa (geschat op 6-7 % nà belasting, 
behalve voor Landesbank Hessen-Th üringen waar het rentepercentage voor een ander 
instrument — stille participatie — aanzienlijk lager ligt).

459. Daarom oordeelde de Commissie dat deze lagere vergoeding staatssteun 
in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormt en eiste zij dat Duitsland 
maatregelen zou nemen om het verschil van de Landesbanken terug te vorderen 
(WestLB: 979 miljoen EUR; Landesbank Berlin: 810 miljoen EUR; Norddeutsche 
Landesbank: 472 miljoen EUR; Landesbank Schleswig-Holstein: 432 miljoen EUR; 
Hamburgische Landesbank: 91 miljoen EUR; Bayerische Landesbank: 260 miljoen 
EUR, en Landesbank Hessen-Th üringen: 6 miljoen EUR, telkens te vermeerderen met 
rente).

(252) Tussen haakjes, de data van de vermogensoverdrachten.
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3. Regionale steun

Steun voor de Spaanse staalproducent Siderúrgica Añón SA (253)

460. Op 14 juni heeft  de Commissie een negatieve eindbeschikking gegeven tegen 
diverse fi nanciële maatregelen voor de Spaanse staalproducent Siderúrgica Añón SA. 
Het ging om een subsidie van zo’n 2 miljoen EUR, een rentevrije lening van rond 
2 miljoen EUR, een rentesubsidie van 25 basispunten en de afsluitkosten voor een 
lening van circa 10 miljoen EUR, een garantie van 30 % voor diezelfde lening tegen 
een premie ver onder marktvoorwaarden, en de verschaffi  ng van rond 2 miljoen EUR 
kapitaal.

461. De Commissie was van oordeel dat deze kapitaalverschaffi  ng, uit economisch 
oogpunt, gelijk te stellen was met een achtergestelde participatielening en dat het 
rendement (RoI) ervan niet overeenstemde met de normale rente die voor dit 
soort leningen moet worden betaald. De Commissie concludeerde dan ook dat 
al deze maatregelen staatssteun vormden. Deze onderneming is een middelgrote 
onderneming en investeringssteun kan ook voor middelgrote ondernemingen uit de 
ijzer- en staalsector worden vrijgesteld. Dit geldt echter niet voor grote individuele 
steunmaatregelen als in deze zaak.

Vervoerssteun voor de automobielindustrie in de ultraperifere en dunbevolkte 
gebieden (254)

462. Op 8 september besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen steun aan 
Volvo ten behoeve van het vervoer van vrachtwagencabines die worden geproduceerd 
in de Volvo-fabriek te Umeå. Deze fabriek ligt in een dunbevolkt gebied in het noorden 
van Zweden.

463. Tot 31 december 2002 verbood de communautaire kaderregeling inzake 
staatssteun aan de automobielindustrie (255) uitdrukkelijk de toekenning van 
vervoerssteun in deze bedrijfstak omdat het hier een gevoelige sector betrof. Sinds de 
kaderregeling per 1 januari 2003 afl iep was de zaak-Volvo de eerste aanmelding van 
vervoerssteun voor een automobielproducent. De steun werd toegestaan omdat er niet 
langer sectorspecifi eke regels gelden die de toekenning van vervoerssteun verbieden of 
anderszins beperken in gebieden die ultraperifere of dunbevolkte gebieden zijn in de 
zin van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (256).

(253) Steunmaatregel C 95/2001 (ex-CP 38/2001 — ex-NN 71/2001) (PB L 311 van 26.11.2005).
(254) Steunmaatregel N 203/2004 Volvo Lastvagnar AB, beschikking van 8.9.2004.
(255) PB C 279 van 15.9.1997.
(256) PB C 258 van 9.9.2000.
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Multisectorale kaderregeling, verlenging van de bestaande regionalesteunkaarten

464. In 2004 dienden alle toetredende landen, in het kader van de overgangsprocedure 
voor bestaande steun (bijlage IV, deel 3, punt 1, onder c, van het Toetredingsverdrag), 
een verzoek in om hun regionalesteunkaarten te verlengen voor de periode 1 mei 2004 
tot en met 31 december 2006. De nieuwe lidstaten is onder meer gevraagd erover te 
waken dat de regionalesteunplafonds voor steun aan grote investeringsprojecten die in 
de multisectorale kaderregeling van 2002 waren verlaagd, worden gerespecteerd (257). 
De Commissie heeft  deze maatregelen onderzocht en heeft  besloten voor geen van de 
nieuwe lidstaten bezwaar te maken. Nagenoeg het hele grondgebied van iedere nieuwe 
lidstaat komt in aanmerking als steungebied ex artikel 87, lid 3, onder a, met als enige 
uitzonderingen het grondgebied van Cyprus en de hoofdsteden Praag en Bratislava.

465. In juni heeft  de Franse overheid een investeringsproject met 48 miljoen EUR 
steun voor Total France aangemeld; het ging hier immers om een steunvoornemen 
dat volgens de multisectorale kaderregeling voor grote investeringsprojecten (2002) 
afzonderlijk moest worden gemeld (258). Het project wil het productieproces in de 
raffi  naderij van Gonfreville l’Orcher ingrijpend veranderen en is goed voor een totale 
investering van 547 miljoen EUR. Dankzij dit project is de levensvatbaarheid van de 
installatie (1 000 banen en 60 nieuwe banen) op de lange termijn gegarandeerd.

466. Gonfreville l’Orcher ligt in een Franse regio die voor regionale steun in 
aanmerking komt. De lokale overheid kent de aangemelde steun toe op basis van een 
door de Commissie goedgekeurde regeling. In regionalesteungebieden beschouwt 
de Commissie steun als met de gemeenschappelijke markt verenigbaar wanneer de 
steun is bestemd voor investeringen in de bouw van een nieuwe productielocatie, de 
uitbreiding van een bestaande productielocatie of het opstarten van een activiteit die 
een fundamentele wijziging in de productie of het productieproces meebrengen.

467. Volgens de multisectorale kaderregeling (2002) moeten lidstaten individuele 
steun melden wanneer die een bepaalde drempel overschrijdt; deze drempel is 
afh ankelijk van het gewone regionalesteunplafond dat voor de betrokken regio 
geldt. Om te bepalen of de steun met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is, 
moet de Commissie nagaan of de concurrentieverstorende eff ecten van de steun 
niet opwegen tegen de positieve eff ecten van de steun op de regionale ontwikkeling. 
In deze zaak constateerde de Commissie dat de voorgenomen steunintensiteit van 
4,9 % onder de maximale steunintensiteit van 8,4 % ligt die in het kader van de 
regels uit de multisectorale kaderregeling voor grote investeringsprojecten van deze 

(257) PB C 70 van 19.3.2002, gewijzigd bij de mededeling van de Commissie inzake de wijziging van de 
multisectorale kaderregeling betreff ende regionale steun voor grote investeringsprojecten (2002) 
met betrekking tot de opstelling van een lijst van sectoren die met structurele problemen te 
kampen hebben, alsmede inzake een voorstel voor dienstige maatregelen overeenkomstig artikel 
88, lid 1, van het EG-Verdrag betreff ende de automobielindustrie en de sector synthetische vezels 
(PB C 263 van 1.11.2003).

(258) Steunmaatregel N 283/2004.
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omvang van toepassing is. Voorts bedraagt het EER-marktaandeel voor de producten 
van de begunstigde onderneming niet meer dan 25 % en doet de investering de 
productiecapaciteit niet met meer dan 5 % toenemen. De Commissie oordeelde dan ook 
dat de steun met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is. Deze zaak was de eerste 
waarin de Commissie een besluit nam op basis van de multisectorale kaderregeling van 
2002.

West Cumbria (Verenigd Koninkrijk)

468. Op 4 augustus gaf de Commissie toestemming om de maximale steunintensiteit 
op de regionalesteunkaart van het Verenigd Koninkrijk van 10 naar 20 % NSE op te 
trekken voor twee „werkgelegenheidszones” (zones 22 en 23 die samen West Cumbria 
vormen) (259). Deze aanpassing gaat in zodra het besluit van kracht is en geldt voor de 
periode tot en met 31 december 2006.

469. Op de aanvankelijke regionalesteunkaart waren zones 22 en 23 zogenaamde 
„10 %-zones” in de zin van deel 4.8 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatre-
gelen (260). Volgens deel 5.6 van die richtsnoeren kan de Commissie aanpassingen aan 
bestaande regionalesteunkaarten goedkeuren indien  kan worden aangetoond dat de 
sociaal-economische situatie sterk is veranderd. Wordt een dergelijke aanpassing voor 
steunintensiteiten in zogenaamde „c-regio’s” gevraagd, dan moet de lidstaat aantonen 
dat de sociaal-economische indicatoren die de lidstaat had gekozen om de c-regio’s af 
te bakenen, op nationale basis zijn verslechterd.

470. Beschikbare BBP- en werkloosheidsgegevens bevestigden dat de sociaal-
economische situatie in de beide betrokken werkgelegenheidszones fors was 
verslechterd.

Steungebieden in Molise

471. Op 8 september keurde de Commissie de aanpassing goed die de Italiaanse 
overheid voor de regionalesteunkaart van Molise had voorgesteld (261). Volgens de 
beschikking van de Commissie van 2000 over de Italiaanse regionalesteunkaart voor 
2000-2006 komen bepaalde gebieden in Molise in aanmerking als steungebied ex 
artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag met een steunintensiteit van 20 % NSE, 
te verhogen met 10 procentpunt bruto voor kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO’s). De aanpassingen houden in dat bepaalde „niet-steungebieden” in Molise 
nu ook op de Italiaanse regionalesteunkaart zijn opgenomen. Het opnemen van 
deze gebieden wordt gecompenseerd doordat andere, thans in aanmerking komende 
gebieden in Molise met hetzelfde bevolkingsaantal worden uitgesloten. De tweede 
aanpassing is het optrekken van de steunintensiteit voor KMO’s uitsluitend in 

(259) Steunmaatregel N 177/2004.
(260) PB C 74 van 10.3.1998.
(261) Steunmaatregel N 147/2004.
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c-regio’s in Molise. Deze verhoging respecteert het steunplafond uit Verordening (EG) 
nr. 70/2001 van de Commissie betreff ende staatssteun aan KMO’s (262) — namelijk 30 % 
netto in het geval van steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c. Deze aanpassingen 
bleken gerechtvaardigd te zijn omdat de sociaal-economische situatie aanzienlijk 
is verslechterd (hogere werkloosheid, algemene krimpende economische activiteit, 
lager BBP in KKS/capita) in de bewuste gebieden in Molise. Deze hadden bovendien 
ook te lijden van twee natuurrampen kort na elkaar (een aardbeving in oktober 2002 
en overstromingen in januari 2003). Daarom was de Commissie van oordeel dat de 
aanpassingen strookten met de richtsnoeren voor regionale steun — en dat ze dus 
met het EG-Verdrag verenigbaar waren. Deze aanpassing gaat in zodra het besluit van 
kracht is en geldt voor de periode tot en met 31 december 2006.

Northern Ireland Venture-risicokapitaalregeling

472. Op 20 oktober sloot de Commissie de formele onderzoeksprocedure af die zij 
in november 2003 had ingeleid tegen de regeling Invest Northern Ireland Venture 2003, 
en keurde zij deze regeling goed (263). De regeling wil de risicokapitaalverschaffi  ng voor 
KMO’s in Noord-Ierland stimuleren. Zij bouwt voort op een overkoepelende regeling 
voor risicokapitaalverschaffi  ng aan KMO’s in het Verenigd Koninkrijk, het Small and 
Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund (SMEVCLF); deze laatste regeling 
werd in 2003 door de Commissie goedgekeurd. De Noord-Ierse regeling verschilt 
echter op één belangrijk punt: zij biedt KMO’s de mogelijkheid tot 1,5 miljoen GBP 
(2,2 miljoen EUR) risicokapitaal te ontvangen. Dit is een nieuw element ten opzichte 
van de aanvankelijk goedgekeurde SMEVCLF-regeling die voorziet in maximaal 
750 000 EUR voor steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c, (zoals Noord-Ierland). 
Het Verenigd Koninkrijk heeft  deze aanpassing echter met een marktstudie verdedigd. 
Uit die studie bleek namelijk dat er een equity gap van 0,25 tot 1,5 miljoen GBP was. 
In november 2003 had de Commissie de formele onderzoeksprocedure ingeleid 
om belanghebbenden in staat te stellen hun opmerkingen over de plannen van het 
Verenigd Koninkrijk te maken. Alle opmerkingen waren gunstig en bevestigden dat 
deze maatregel noodzakelijk en evenredig was. Gezien de positieve aspecten van deze 
regeling kwam de Commissie dan ook tot de conclusie dat de Invest Northern Ireland 
Venture 2003-regeling aan de voorwaarden van de mededeling van de Commissie 
betreff ende staatssteun en risicokapitaal voldoet (264). Daarom ook heeft  de Commissie 
de maatregel verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard.

Wet Tremonti-bis

473. Op 20 oktober oordeelde de Commissie dat een steunregeling waarbij 
de Italiaanse wet nr. 383/2001 (wet-Tremonti bis) tot 2002 werd verlengd voor 

(262) PB L 10 van 13.1.2001.
(263) Steunmaatregel C 72/2003 (ex-N 134/2003) (PB L 236 van 13.9.2005).
(264) PB C 235 van 21.8.2001.
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ondernemingen die in de door natuurrampen in 2002 getroff en gemeenten investeringen 
hebben gedaan, onverenigbaar was met de staatssteunregels uit het EG-Verdrag (265).

474. Steun om de schade van natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen te 
vergoeden, is met de gemeenschappelijke markt verenigbaar op grond van artikel 
87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag. De Commissie betwijfelde echter dat de 
garanties bedoeld waren om ervoor te zorgen dat alleen slachtoff ers van de rampen 
worden vergoed, en dat steun niet hoger zou liggen dan de schade. Daarom besloot 
zij op 17 september 2003 de formele onderzoeksprocedure in te leiden. Diepgaander 
onderzoek kon deze twijfel niet wegnemen. Er was immers geen verband tussen 
de steunmechanismen van deze steunregeling en de daadwerkelijke schade. Het 
steunbedrag was afh ankelijk van het investeringsvolume in een bepaalde periode, het 
bedrag van de investeringen in de voorgaande jaren en het voorhanden zijn van een 
belastbaar inkomen. Zelfs afgezien daarvan, zou in gevallen waar de begunstigde schade 
had geleden door deze natuurrampen, het steunbedrag hoger kunnen uitkomen dan de 
kosten van de schade.

475. De Commissie erkende evenwel dat in bepaalde individuele gevallen steun in 
het kader van deze regeling toch verenigbaar kon zijn, zelfs indien de regeling op zich 
als onrechtmatig werd aangemerkt.

476. De verlenging van wet nr. 383/2001 was niet gemeld vóór de steun werd 
toegekend en de Commissie verklaarde de steunregeling als dusdanig onverenigbaar 
met de gemeenschappelijke markt. Daarom moet Italië alle nodige maatregelen 
nemen om de steun van de begunstigden terug te vorderen, met uitzondering van 
alle individuele steunverleningen die plaatsvonden op basis van de regeling die aan 
de verenigbaarheidsvoorwaarden van artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag 
voldoet.

4. Maatregelen die geen staatssteun vormen

Belgische sectorfondsen

477. In België komen in talrijke sectoren de sociale partners, op basis van een 
vrijwillig besluit, overeen dat de werkgevers in de sector een bijdrage storten voor 
de fi nanciering van een aantal sociale initiatieven, afh ankelijk van de behoeft en van 
de sector (vooral opleiding van werknemers in de betrokken sector). Zij nemen dit 
bijdragepercentage op in hun sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). De 
cao’s die op sectoraal niveau worden gesloten (en dus ook de daarin vervatte bijdragen) 
worden bij koninklijk besluit verbindend verklaard voor alle ondernemingen uit die 
sector. De aldus opgerichte sociale sectorfondsen worden volledig uit bijdragen van 
de ondernemingen in de betrokken sectoren gefi nancierd en beheren zelf de via deze 

(265) Steunmaatregel C 57/2003 (ex-NN 58/2003) (PB L 100 van 20.4.2005).
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bijdragen opgehaalde middelen. Alle ondernemingen die aan een fonds bijdragen, 
kunnen deelnemen aan programma’s die cofi nanciering van dat fonds krijgen.

478. Bij haar onderzoek concentreerde de Commissie zich op de vraag of dit 
systeem steunelementen bevat (266). Voor het beantwoorden van onder meer de vraag 
of er sprake was van staatssteun, baseerde de Commissie haar beoordeling op de 
vier, cumulatieve criteria die het Hof van Justitie in zijn arrest in de zaak-Pearle heeft  
vastgelegd (267); in die zaak bleek dat met de bewuste regeling geen staatsmiddelen 
waren gemoeid en de maatregelen niet aan de staat waren toe te rekenen. Toegepast op 
de Belgische zaak, zijn deze vier criteria als volgt:

1) de door de sectorfondsen gefi nancierde sociale acties worden volledig vastgelegd 
door de sociale partners van de sector — en niet door de staat;

2) de acties worden volledig gefi nancierd uit bijdragen van de ondernemingen in 
de betrokken sectoren; er is geen cofi nanciering door de staat. (Mocht de staat 
bepaalde acties cofi nancieren, dan zou alleen bij het door de staat gecofi nancierde 
gedeelte van staatsmiddelen sprake zijn.);

3) de wijze van fi nanciering en het percentage/bedrag van de bijdragen worden 
vastgesteld door de sociale partners, en

4) de staat is niet betrokken bij het gebruik van de geïnde middelen.

Aangezien de Belgische sectorfondsen aan elk van deze vier voorwaarden voldoen, was 
de Commissie, naar analogie met de zaak-Pearl, van oordeel dat er geen sprake was van 
staatsmiddelen en toerekenbaarheid aan de staat — en dat er bijgevolg ook geen sprake 
was van staatssteun. Belangrijk is in dit verband ook nog dat het op het Pearle-arrest 
gebaseerde besluit de aandacht vestigt op een aantal beperkingen van de begrippen 
„staatssteun” en „toerekenbaarheid aan de staat”.

5. Fiscale steun

Fiscale steunregeling voor de horeca

479. Op 1 december besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen een 
regeling inzake werkgelegenheidssteun voor de Franse horeca (268).

480. Om de arbeids- en loonvoorwaarden in de horeca te verbeteren, heeft  
de Franse overheid een akkoord gesloten met de betrokken werkgevers- en 
werknemersorganisaties dat onder meer voorziet in loonsverhogingen en extra 
vakantiedagen. Specifi ek aan de horeca is dat het wettelijke minimumloon er onder het 
minimumloon in andere economische sectoren ligt.

(266) Steunmaatregel NN 136/2003.
(267) Zaak C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV, Rinck Opticiens BV/Hoofdbedrijfschap 

Ambachten, Jurispr. 2004, blz. I-7139.
(268) Steunmaatregel N 330/2004.
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481. Om de extrakosten voor de werkgevers te compenseren, heeft  de Franse 
overheid besloten een maandelijkse subsidie te geven aan ondernemingen waar de 
werknemers minstens het wettelijke minimumloon uit andere sectoren krijgen. Deze 
maatregel loopt over een periode van achttien maanden — van 1 juli 2004 tot en met 
31 december 2005.

482. Omdat de EU-wetgeving geen expliciete bepalingen bevat die als basis 
kunnen dienen om dit soort zaken vrij te stellen, moest de regeling rechtstreeks aan 
artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag worden getoetst. De Commissie diende 
een afweging te maken van de bijdrage van de steun aan het gemeenschappelijke EU-
belang en de impact van de steun op het handelsverkeer en de mededinging op de 
gemeenschappelijke markt.

483. Het bevorderen van de werkgelegenheid en de verbetering van de arbeidsvoor-
waarden zijn duidelijk prioritaire doelstellingen van gemeenschappelijk EU-belang, 
die vast zijn verankerd in het EG-Verdrag en in de EU-werkgelegenheidsstrategie. De 
Commissie kwam tot de bevinding dat de impact van de regeling op het handelsver-
keer en de mededinging vrij beperkt zou zijn. Daarvoor zijn meerdere redenen, onder 
meer: restaurantdiensten zijn in hoofdzaak lokaal, het is geen activiteit waarvoor in het 
buitenland een markt bestaat, en de kosten voor de werkgevers liggen hoger dan het 
bedrag aan overheidssteun; bovendien zijn deze kosten, in tegenstelling tot de steun, 
blijvend. Daarom oordeelde de Commissie dat de maatregel met de gemeenschappe-
lijke markt verenigbaar was.

484. Dit besluit past in het bredere kader van het staatssteunbeleid van de 
Commissie en met name de doelstelling om steun om te buigen naar horizontale 
doelstellingen van gemeenschappelijk belang, zoals de Europese Raad dat bij herhaling 
heeft  erkend.

Fiscale GIE’s

485. Op 14 december begon de Commissie een formeel onderzoek, om na te gaan 
of de Franse belastingregeling ten behoeve van economische samenwerkingsverbanden 
met fi scale doeleinden (groupements d’intérêt économique fi scaux — „fi scale GIE’s”) 
met de EU-staatssteunregels verenigbaar is.

486. Artikel 39 C van het Franse algemeen belastingwetboek (CGI) bepaalt dat de 
fi scaal aft rekbare afschrijvingen op door een GIE verhuurde activa niet méér mogen 
bedragen dan het voor de leasingoperatie berekende bedrag. Artikel 39 CA van de 
CGI bevat echter een afwijking op dit beginsel (269). Aldus geldt de beperking op de 
afschrijvingen niet voor fi nancieringstransacties met een aanzienlijk economisch en 
sociaal belang. Of van een dergelijk aanzienlijk economisch en sociaal belang sprake is, 

(269) De uitzondering van artikel 39 CA van de CGI werd ingevoerd door artikel 77 van wet nr. 98-546 
van 2 juli 1998, waarin een afschrijvingsysteem wordt vastgesteld ten behoeve van bepaalde, 
door de minister van Begroting erkende ondernemingen.
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wordt beoordeeld door de minister van Begroting, die de onderneming toestemming 
geeft  deze investering uit te voeren.

487. Bovendien moet nog aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan om 
de beperkingen inzake het maximaal af te schrijven bedrag te zien wegvallen. Zo moeten 
de verhuurde activa minstens over acht jaar worden afgeschreven. De aanschafprijs 
moet marktconform zijn. De eindgebruiker moet een onderneming zijn die de activa 
gebruikt voor haar dagelijkse activiteiten en die het recht moet hebben de activa op het 
eind van de huurkoopovereenkomst te verwerven. Behalve voor schepen, moeten de 
bewuste activa nieuw zijn verworven.

• Aangezien de GIE-belasting een fi scaal transparant instrument is, profi teren 
de leden die samen een GIE vormen, rechtstreeks van het wegvallen van het 
afschrijvingsplafond. Toch bepaalt de regeling uitdrukkelijk dat tweederde van dit 
voordeel aan de eindgebruikers moet worden doorgegeven in de vorm van een lager 
huurbedrag of in de prijs van de optie tot koop. Bovendien hoeft  over de verkoop 
van de activa aan de eindgebruikers geen kapitaalwinstbelasting te worden betaald.

• De GIE’s, die meestal uit fi nanciële instellingen bestaat, verwerft  de te fi nancieren 
activa om die dan aan de eindgebruikers te verhuren. Omdat de degressieve 
afschrijving en de fi nanciële kosten voor de GIE op de eerste paar jaar van de 
leasingoperatie zijn geconcentreerd, geven de resultaten van de GIE in deze periode 
een uitgesproken verlies te zien en worden ze pas achteraf positief — wanneer de 
ontvangen leasinginkomsten hoger uitkomen dan de totale kosten. Omdat GIE’s 
onderworpen zijn aan de belastingregelingen voor partnerships, kunnen zij de 
verliezen in deze eerste paar jaar van de operatie aft rekken van de belastbare winsten 
die hun leden met hun courante activiteiten behalen. Daardoor kunnen GIE-leden 
hun belastbare inkomen verlagen.

488. In haar besluit tot inleiding van de procedure was de Commissie van oordeel 
dat de regeling onverenigbare steun vormde. Volgens haar kregen zowel de leden van 
de fi scale GIE’s als de gebruikers die de activa van de GIE leasden, met deze regeling 
een selectief voordeel. De Commissie benadrukte met name dat de regeling vooral 
in het zeevervoer werd toegepast. Belanghebbenden en met name begunstigden en 
kandidaat-begunstigden van deze regeling werd verzocht hun opmerkingen te maken.

Fiscale steun voor deelneming aan handelsbeurzen

489. Op 22 september oordeelde de Commissie dat de speciale fi scale steun 
voor ondernemingen die deelnemen aan buitenlandse handelsbeurzen (beschikbaar 
op grond van artikel 1, lid 1, onder b, van de Italiaanse begrotingswet 2004), 
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt (270). Onder artikel 1, lid 1, onder b, 
kunnen ondernemingen hun rechtstreekse kosten voor deelneming aan buitenlandse 
handelsbeurzen tweemaal van hun in Italië vennootschapsbelastingplichtige inkomsten 

(270) Steunmaatregel C 12/2004.
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aft rekken. Deze uitsluiting van de belastbare grondslag wijkt af van de normale regels, 
omdat het een additionele vrijstelling is ten opzichte van de gewone exploitatiekosten 
die volgens de Italiaanse belastingwetgeving kunnen worden afgetrokken. Deze 
beschikking komt er na een grondig onderzoek dat in maart 2004 van start ging.

490. Voor de Commissie verstoorde deze regeling de concurrentie omdat 
zij een belastingvoordeel geeft  dat de buitenlandse handelsactiviteiten van 
Italiaanse ondernemingen moet verbeteren. Ook bleek slechts een beperkte groep 
ondernemingen die zich met exportactiviteiten bezighoudt, van de regeling te kunnen 
profi teren. Daarom ging het hier om steun die een rechtstreekse verstoring was van 
de grensoverschrijdende mededinging en handel, onder meer ook van de handel met 
andere lidstaten. Italië werd dan ook gevraagd de onwettig uitgekeerde steun van de 
begunstigden terug te vorderen. De enige uitzondering was het deel van de steun dat 
50 % dekt van de kosten van een KMO die op een nieuwe markt voor het eerst aan een 
beurs of tentoonstelling deelneemt.

Vrijstelling vastgoedbelasting

491. Op 1 december keurde de Commissie een deel van de regeling goed die 
woningcorporaties in de nieuwe Duitse deelstaten bij fusies en overnames tijdelijk 
vrijstelt van de belasting op de verwerving van gronden (Grunderwerbsteuer) (271). 
Volgens de huidige Duitse regionalesteunkaart 2000-2006 zijn Brandenburg, 
Mecklenburg-Voorpommeren, Saksen, Saksen-Anhalt en Th üringen steungebieden 
ex artikel 87, lid 3, onder a, terwijl de Arbeitsmarktregion Berlijn (die Berlijn en de 
aangrenzende delen van Brandenburg omvat) een steungebied ex artikel 87, lid 3, onder 
c, van het EG-Verdrag is. De vastgoedmarkt in de nieuwe deelstaten wordt gekenmerkt 
door een forse bevolkingsdaling als gevolg van lage geboortecijfers en massale emigratie, 
een grote leegstand en aanzienlijke verliezen door niet-betaalde huur, en onzekerheid 
in verband met teruggaveclaims. Deze vrijstelling van de vastgoedbelasting moet de 
woningcorporaties helpen hun krachten te bundelen om deze vele uitdagingen aan te 
gaan.

492. De Commissie was van oordeel dat de maatregel, voor het deel dat tot de 
steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a, was beperkt, kon worden goedgekeurd, rekening 
houdend met de bijzondere handicaps, de beperkte verstoring van de mededinging, 
de beperkte looptijd en de verwachte positieve impact op de huisvestingsmarkt en 
de sociaal-economische ontwikkeling. Voor de Arbeitsmarktregion Berlijn waar de 
leegstandspercentages en de ontvolking minder uitgesproken zijn en de doorsnee 
steunbedragen hoger liggen, heeft  de Commissie de formele onderzoeksprocedure 
ingeleid om van andere belanghebbenden informatie te krijgen (272).

(271) Steunmaatregel N 42/2004.
(272) Steunmaatregel C 40/2004.
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6. O&O-steun

Onderzoeksprogramma Waterstof: micro-WKK-installatie en CELCO-project

493. Op 30 november gaf de Commissie, na toetsing aan het O&O-steunkader (273), 
toestemming voor twee voornemens voor ad-hocsteun (274). Hiermee worden twee 
onderzoeksprojecten gesteund: „ontwikkeling van een micro-WKK-installatie op 
brandstofcellen” en „ontwikkeling van een boordhulpmotor en voortstuwingssysteem 
voor pleziervaartuigen (CELCO)”.

494. Beide projecten vinden plaats in het kader van het Sistema Piemonte Idrogeno 
(SPH2), een regionaal onderzoeksprogramma dat werd opgestart en uitgevoerd door de 
Italiaanse regio Piemonte. Dit programma werd geïnspireerd door de werkzaamheden 
van de EU-groep op hoog niveau over waterstofenergie en brandstofcellen (275).

495. De projecten willen de uitkomsten ontwikkelen van het fundamenteel 
onderzoek naar waterstof. Zij kunnen worden uitgesplitst in: ontwikkeling van 
brandstofcellen voor zowel stationaire als mobiele toepassingen, ontwikkeling van 
waterstofproductie uit zowel hernieuwbare als grijze energiebronnen (met name in 
verband met CO2-opslag), en de opslag en distributie van waterstof. Volgens Italië 
betrof het hier alleen de fase van het industrieel onderzoek, zodat een steunintensiteit 
van 50 % was toegestaan.

496. Waterstof en brandstofcellen hebben een belangrijke rol als strategische 
technologieën om te voldoen aan (tegenstrijdige) behoeft en als hogere energieleveringen 
en energiezekerheid, terwijl toch de kosten concurrerend worden gehouden, de 
klimaatverandering wordt beperkt en de luchtkwaliteit verbeterd. De voordelen van deze 
technologieën zullen helaas pas merkbaar zijn na steun van de overheid en particuliere 
inspanningen om de belangrijkste markten te stimuleren en te ontwikkelen. De Europese 
routekaart voor waterstof en brandstofcellen staat immers nog ver van de markt.

497. Daarom was de Commissie van oordeel dat de gemelde projecten — waarbij 
het zowel om onderzoek op de middellange tot lange termijn als om technologische 
ontwikkeling ging — onder de defi nitie van „industrieel onderzoek” vielen. Zij heeft  de 
regeling dan ook goedgekeurd op grond van punt 5.3 van het O&O-steunkader.

(273) Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling, PB C 45 van 
17.2.1996 („het O&O-steunkader”), laatstelijk bevestigd en verlengd bij mededeling 2002/C111/03 
van de Commissie (PB C 111 van 8.5.2002).

(274) In april 2004 aangemeld als Steunmaatregelen N 184a/2004 en N 184b/2004.
(275) De Groep op hoog niveau „Waterstof- en brandstofceltechnologieën” werd in oktober 2002 

opgericht door vice-voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Loyola de Palacio, 
commissaris voor energie en transport, en de heer Philippe Busquin, commissaris voor onderzoek. 
Deze groep moest een gemeenschappelijke visie formuleren over de bijdrage die waterstof en 
brandstofcellen in de toekomst aan duurzame energiesystemen kunnen leveren. De groep bestaat 
uit 19 prominente stakeholders die als vertegenwoordiger optreden voor de onderzoekswereld, 
het bedrijfsleven, de overheid en gebruikersverenigingen.
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O&O-steun voor Bell Laboratories in Dublin

498. Op 1 oktober besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen steun 
van de Ierse overheid voor Bell Laboratories, omdat de steun met het EG-Verdrag 
verenigbaar was (276). De individuele steunverleningen vonden plaats in het kader van 
de R&D Capability Grant-regeling. Deze regeling werd door de Commissie erkend als 
een bestaande steunregeling en mocht worden toegekend in het kader van het lopende 
operationeel programma productieve sector (2000-2006).

499. De betrokken onderneming, Bell Laboratories (BLRI), maakt deel uit van 
Lucent Technologies, internationaal een vooraanstaande speler in de telecomsector. 
Met de steun moet in Dublin een onderzoekcentrum van wereldklasse worden 
opgericht in de sector van het door de waardeketen gestuurde onderzoek naar 
telecomsystemen van de volgende generatie. Het centrum zal sterk bijdragen aan de 
onderzoekscapaciteit van de hele EU in de informatie- en telecomtechnologie en ligt 
dus in de lijn van de Lissabon-doelstelling die van Europa de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie ter wereld wil maken. Het project loopt over vijf jaar en 
krijgt, in de vorm van een niet-terugvorderbare subsidie, voor in totaal 21,66 miljoen 
EUR steun (op een totaal van 43,32 miljoen EUR subsidiabele uitgaven). Met dit project 
gaat ook een intense samenwerking met universiteiten gepaard, via een consortium 
van universitaire onderzoekers onder leiding van Trinity College Dublin.

500. De Commissie vond dat de maatregel onder de toepassing van artikel 87, lid 
1, van het EG-Verdrag viel. Zij baseerde haar gunstige oordeel dat de steun verenigbaar 
was, op de volgende feiten:

a) de projecten blijven beperkt tot industrieel en precommercieel onderzoek, als 
gedefi nieerd in bijlage I van het O&O-steunkader;

b) de subsidiabele kosten respecteren bijlage II van het O&O-steunkader;

c) de steunintensiteit is beperkt tot 50 %, wat in overeenstemming met punten 5.3, 
5.5, 5.10.2 en 5.10.3 van het O&O-steunkader is, en

d) er gaat van het project een duidelijk stimulerend eff ect uit, hetgeen een eis is van 
punt 6.2 van het O&O-steunkader.

501. Daarom besloot de Commissie de steun verenigbaar te verklaren op grond 
van artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag.

Deelneming in de kapitaalverhoging van OCAS

502. Op 20 oktober gaf de Commissie Vlaanderen toestemming om deel te nemen 
in de kapitaalverhoging van OCAS. Dit onderzoekcentrum van Arcelor wil zich 
gaan omvormen tot een meer autonoom „winstcentrum” op de markt voor O&O-

(276) Steunmaatregel N 214/2004.
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diensten (277). Het steunvoornemen was aangemeld om rechtszekerheid te krijgen; 
het project leek namelijk voldoende rendabel om investeringen van particuliere 
ondernemingen aan te kunnen trekken. Zo bleek Arcelor (de huidige aandeelhouder 
van OCAS) ook voor hetzelfde bedrag aan de kapitaalverhoging deel te nemen. 
Na een grondig onderzoek van de zaak concludeerde DG Concurrentie dat de 
winstvooruitzichten onduidelijk zijn en niet hoog genoeg om de verwachte return als 
een afdoende compensatie voor het hoge risico van het project te kunnen beschouwen. 
Wel bleken bepaalde aspecten van de operatie te gunstig voor Arcelor uit te vallen. 
DG Concurrentie stelde vast dat er weliswaar sprake was van steun aan Arcelor, 
maar oordeelde dat deze steun toch kon worden goedgekeurd op basis van het O&O-
steunkader. De staatssteun stimuleert Arcelor immers om meer O&O uit te voeren dan 
zij normaalgesproken had uitgevoerd. Ook blijft  de steunintensiteit onder het plafond 
dat voor industrieel onderzoek geldt.

Schiefergruben Magog

503. Op 6 oktober begon de Commissie een formeel onderzoek tegen staatssteun 
voor de Duitse leisteenproducent Schiefergruben Magog (278). Dit onderzoek kwam er 
na een klacht die de Commissie van een Duitse concurrent van Schiefergruben Magog 
had ontvangen.

504. In 2002 en 2003 had Schiefergruben Magog van de regionale overheid een 
subsidie van circa 0,7 miljoen EUR gekregen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
technologie voor het snijden van dakleien. Volgens Duitsland vormde de steun geen 
staatssteun omdat hij de onderneming geen voordeel opleverde: doel van het project 
was immers de ontwikkeling van innoverende technologie voor de verwerking van 
dakleien, om zo de gezondheidsrisico’s voor werknemers te beperken; bovendien was 
de investering voor de onderneming niet rendabel. Ook voerde Duitsland aan dat het 
handelsverkeer tussen lidstaten niet werd verstoord, omdat Schiefergruben Magog 
speciale dakleien van hoge kwaliteit produceerde, die om historische redenen alleen in 
Duitsland werden geproduceerd.

505. In haar besluit tot inleiding van de procedure oordeelde de Commissie dat 
de subsidie Schiefergruben Magog wel degelijk een voordeel opleverde. Volgens de 
eigen website van de onderneming was het project bedoeld om het snijproces te 
automatiseren, waardoor de onderneming de dakleien van hoge kwaliteit tegen lagere 
kostprijs kon produceren en zo haar concurrentiepositie kon versterken. Volgens 
de Commissie werd ook het handelsverkeer tussen lidstaten getroff en en vormde 
de subsidie dus staatssteun. De Commissie betwijfelde dat de steun verenigbaar kon 
worden verklaard op basis van de groepsvrijstellingsverordening voor KMO-steun, 

(277) Steunmaatregel N 315/2004.
(278) Steunmaatregel C 31/2004 (ex-NN 53/2004).
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het O&O-steunkader of een van de andere afwijkingen van artikel 87, leden 2 en 3, 
van het EG-Verdrag (279).

7. Milieusteun

Steun aan Akzo Nobel ter beperking van het transport van chloor (280)

506. Op 16 juni gaf de Commissie op grond van artikel 87, lid 3, onder c, van 
het EG-Verdrag toestemming voor een subsidie van 32,5 miljoen EUR aan Akzo 
Nobel. Deze subsidie moet dienen voor de relocatie van twee fabrieken die chloor- 
en monochloorazijnzuur produceren. Dankzij deze relocatie zal de behoeft e aan 
chloortransport fors dalen.

Steun voor een etheenpijpleiding tussen Stade en Teutschental (281) en voor de 
aanleg van een propeenpijpleiding van Rotterdam — via Antwerpen — naar het 
Roergebied (282)

507. Volgens de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen kunnen de delen 
van een pijpleiding die in een steungebied liggen, voor steun in aanmerking komen. 
Dit was het geval voor de etheenpijpleiding die eigendom is van en geëxploiteerd wordt 
door DOW Olefi nverbund GmbH. Op 8 september keurde de Commissie dan ook de 
13,6 miljoen EUR steun voor deze pijpleiding goed.

508. Hetzelfde gold echter niet voor de propeenpijpleiding van Rotterdam — via 
Antwerpen — naar Keulen en het Duitse Roergebied, omdat die leiding grotendeels 
buiten steungebieden loopt. Toch keurde de Commissie op 16 juni voor 27 miljoen 
EUR subsidies goed die de Duitse, Nederlandse en Belgische overheid voor deze 
pijpleiding wilden toekennen. De begunstigde is European Pipeline Company, die 
de belangrijkste betrokken propeenproducenten omvat. Anders dan bij de eerder 
genoemde etheenpijpleiding, wordt deze pijpleiding volgens het open access/common 
carrier-systeem en het low profi t-beginsel geëxploiteerd.

509. De steun voor deze propeenpijpleiding voldoet aan de defi nitie van staatssteun 
en kan niet als steun voor algemene infrastructuur worden beschouwd. De Commissie 
erkende evenwel de milieu-, veiligheids- en industriële winst van het project. Daarom 
onderzocht zij of de steun evenredig was en tot het noodzakelijke minimum beperkt 
bleef, maar ook of buitensporige concurrentievervalsing werd vermeden. Op basis van 
dat onderzoek oordeelde zij dat de steun met de gemeenschappelijke markt verenigbaar 
was. Aangezien noch het milieusteunkader noch de richtsnoeren inzake regionale 

(279) De steunintensiteit in deze zaak is weliswaar in overeenstemming met de communautaire 
kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PB C 37 van 3.2.2001), maar deze 
gaat niet over steun om de veiligheid van burgers te vergroten.

(280) Steunmaatregel N 304/2003.
(281) Steunmaatregel N 598/2003.
(282) Steunmaatregelen C 67/2003, C 68/2003 en C 69/2003 (PB L 56 van 2.3.2005).
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steunmaatregelen van toepassing waren, diende de Commissie haar beschikking 
rechtstreeks op artikel 87, lid 3, onder c, van het Verdrag te baseren.

Steun voor milieu-investeringen van Stora Enso Langerbrugge (283)

510. Op 8 september gaf de Commissie toestemming voor 23,5 miljoen EUR 
milieusteun aan de papierfabriek van Stora Enso in het Belgische Langerbrugge. 
De gesteunde investeringen dienen om het energieverbruik bij de productie van 
krantenpapier te beperken, energie op te wekken door verbranding in een CHP 
installatie van ontinktingsslib, en oud papier en afgewerkte producten te transporteren 
via het spoor in plaats van over de weg.

511. Daarentegen werd geen toestemming verleend voor nog eens 11,5 miljoen EUR 
steun om het percentage gerecycleerde vezels in de papierproductie op te drijven. De 
Commissie constateerde dat deze maatregel buiten het toepassingsbereik van punt 29 van 
het milieusteunkader (284) viel, omdat de investeringen niet zozeer het afval afk omstig van 
Stora Enso’s eigen productie en verkoop doet dalen, als wel het afval afk omstig van de 
verkoop van om het even welke papierproducent. De Commissie is van mening dat, naar 
analogie met punt 29 van het milieusteunkader, dergelijke investeringssteun ten behoeve 
van recycling alleen tot 30 % van de in aanmerking komende kosten kan bedragen 
wanneer hij aan volgende, extravoorwaarden voldoet: i) de investeringsprojecten moeten 
innoverend zijn en verder gaan dan state-of-the-art; ii) de steun mag ondernemingen die 
het afval produceerden niet indirect bevrijden van lasten die volgens het EU-recht in 
hun budget hadden moeten worden opgenomen, en iii) er moeten voorwaarden worden 
opgelegd om ervoor te zorgen dat materiaal dat anders bij het afval zou belanden, worden 
gerecycleerd, want investeringssteun die alleen de concurrentie voor te recycleren 
materiaal doet toenemen, kan niet worden goedgekeurd.

Staatssteunaspecten van de tenuitvoerlegging van de regeling voor emissiehandel

512. De regeling voor de handel in emissierechten die bij Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 (285) (richtlijn emissiehandel) 
werd ingevoerd, speelt een belangrijke rol in het beleid van de Commissie op het gebied 
van klimaatverandering. Zij is bedoeld om de EU-lidstaten te helpen hun toezeggingen 
in het kader van het Kyoto-protocol te behalen dankzij een marktgericht instrument 
dat de emissies tegen de laagste kostprijs helpt terug te dringen.

513. Deze regeling voor de handel in emissierechten is de eerste internationale 
regeling voor de handel in CO2-emissies ter wereld. Zij bestrijkt in totaal meer dan 
12 000 installaties in de EU-25 (verbrandingsinstallaties, olieraffi  naderijen, cokesovens, 
en fabrieken in de sectoren ijzer en staal, cement, glas, kalk, baksteen, keramiek, pulp 
en papier), die samen goed zijn voor bijna de helft  van de CO2-emissies in Europa.

(283) Steunmaatregel C 73/2003 (PB L 53 van 26.2.2005).
(284) PB C 37 van 3.2.2001.
(285) PB L 275 van 25.10.2003.
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514. Een hoeksteen van de tenuitvoerlegging van deze regeling emissiehandel 
zijn de zogenaamde nationale allocatieplannen (NAP’s). Deze plannen leggen vast 
hoeveel emissierechten de lidstaten voor de periode 2005-2007 willen gaan toewijzen 
en volgens welke methode deze rechten aan de uiteenlopende sectoren of installaties 
zullen worden toegewezen.

515. Volgens de richtlijn emissiehandel moet de Commissie deze plannen toetsen 
op hun verenigbaarheid met artikel 10 van diezelfde richtlijn en de elf criteria van 
bijlage III van de richtlijn. De Commissie kan een plan volledig of ten dele verwerpen 
indien het drie maanden na de aanmelding ervan niet aan de eisen voldoet. Tegen eind 
2004 had de Commissie een beschikking gegeven over 21 nationale actieplannen (286).

Evaluatie van de NAP’s

516. Volgens criterium 5 van bijlage III bij de richtlijn emissiehandel mag een NAP 
„geen zodanig onderscheid maken tussen ondernemingen of sectoren dat bepaalde 
ondernemingen of activiteiten onrechtmatig worden bevoordeeld, in overeenstemming 
met de bepalingen van het Verdrag, in het bijzonder de artikelen 87 en 88”.

517. In de desbetreff ende richtsnoeren verklaarde de Commissie (punt 47): „De 
normale regels voor staatssteun zijn van toepassing.”

518. Volgens artikel 10 van de richtlijn emissiehandel moeten de lidstaten voor 
de periode 2005-2007 minstens 95 % van de emissierechten kosteloos toewijzen. Dit 
betekent dat lidstaten maximaal 5 % van de rechten kunnen verkopen. Tot dusver 
hebben lidstaten nog maar beperkt van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Alleen 
Denemarken besloot een veiling te organiseren voor deze 5 % rechten. Een aantal 
andere lidstaten overweegt een veiling te organiseren voor ongebruikte rechten van de 
reserve voor nieuwkomers aan het einde van deze periode, of om een erg beperkt aantal 
rechten te veilen om zo de administratieve kosten te dekken van de tenuitvoerlegging 
van de regeling. Voorzover een lidstaat niet de mogelijkheid benut om rechten tegen 
marktprijzen te verkopen, lijkt deze maatregel aan de lidstaten toe te rekenen te zijn — 
en het gebruik van staatsmiddelen in te houden.

519. De maatregel kan ook het gebruik van staatsmiddelen inhouden en aan de 
lidstaten toe te rekenen te zijn wanneer een lidstaat toestaat dat rechten van de eerste 
handelsperiode voor de tweede handelsperiode worden opgespaard. Tot dusver hebben 
alle lidstaten, met uitzondering van Frankrijk, een dergelijke overdracht uitgesloten.

(286) Op 7.7.2004 gaf de Commissie een beschikking over de NAP’s van Denemarken, Ierland, Nederland, 
Slovenië en Zweden en op 20.10.2004 over de NAP’s van België, Estland, Letland, Luxemburg, 
Slowakije en Portugal; eind december waren er dan beschikkingen over de NAP’s van Cyprus, 
Hongarije, Litouwen, Malta en Spanje. De mededelingen over deze beschikkingen zijn te vinden 
onder: http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l28012.htm. De beschikkingen zelf zijn te vinden 
onder: http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l28012.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm
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520. Behalve voor Denemarken kon de Commissie daarom niet uitsluiten dat met 
de NAP’s staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag was gemoeid. De 
Commissie heeft  verder onderzocht of eventuele steun strookte met en noodzakelijk leek 
voor het behalen van de algemene milieudoelstelling van de richtlijn emissiehandel.

521. Daartoe nam de Commissie contact op met de lidstaten, met name wanneer 
een NAP bepaalde kenmerken had.

522. Dit gebeurde in de volgende situaties: i) wanneer een lidstaat een totaal aantal 
emissierechten toewijst dat niet in overeenstemming is met de verwachte emissies of 
de verwachte vorderingen bij het behalen van zijn Kyoto-doelstellingen (criteria 1 en 
2 van bijlage III bij de richtlijn) en de begunstigden een ontoereikende tegenprestatie op 
milieugebied leveren, kan dergelijke overallocatie mogelijk steun inhouden (wanneer 
de begunstigden meer emissierechten ontvangen dan volgens prognoses realistisch is, 
omdat de steun dan voor hen geen stimulerend eff ect meer heeft  om hun gedrag aan te 
passen); ii) wanneer een plan voor discriminatie zorgt tussen verhandelende sectoren 
of installaties, bijv. door ongerechtvaardigd gebruik te maken van allocatiemethoden 
die verschillen naargelang de sectoren of door een allocatiemethode voor bepaalde 
ondernemingen anders toe te passen, en iii) wanneer nieuwkomers ongerechtvaardigd 
anders worden behandeld dan gevestigde ondernemingen.

523. Bij haar evaluatie van NAP’s stootte de Commissie op een beperkt 
aantal dergelijke situaties. Tot dusver konden de meeste potentiële risico’s op 
concurrentieverstoring worden opgelost in overleg met de betrokken lidstaat. In diverse 
gevallen verlaagden de lidstaten het totale aantal emissierechten, om zo te voldoen aan 
criteria 1, 2 en 5 van de richtlijn emissiehandel. In enkele gevallen hebben lidstaten de 
bijzondere reserves voor specifi eke sectoren geschrapt. Het gebruik van verschillende 
allocatiemethoden voor specifi eke sectoren bleek in vele gevallen gerechtvaardigd. 
Daarom was de Commissie dan ook van oordeel dat bij de meeste NAP’s, op basis van 
de door de lidstaten meegedeelde informatie, eventuele steun waarschijnlijk met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar zijn, mocht deze aan artikel 87, lid 3, van het 
EG-Verdrag worden getoetst.

524. Belangrijk is nog te melden dat de Commissie tot dusver alle NAP’s heeft  
geëvalueerd in het kader van de richtlijn emissiehandel om de voor de hand liggende 
problemen van waarschijnlijk onverenigbare staatssteun op te sporen. De Commissie 
heeft  echter nog geen formeel staatssteunbesluit genomen over NAP’s.

8. Uitbreiding

Bestaande steun in de nieuwe lidstaten

525. Volgens het Toetredingsverdrag gelden de volgende steunmaatregelen vanaf 
de datum van toetreding als bestaande steun in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-
Verdrag:
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— steunmaatregelen ten uitvoer gelegd vóór 10 december 1994;

— steunmaatregelen opgenomen in een bijlage bij het Toetredingsverdrag, en

— steunmaatregelen die vóór de toetredingsdatum zijn beoordeeld door de autoriteit 
voor steuntoezicht van de nieuwe lidstaat en verenigbaar bevonden met het acquis, 
en waartegen de Commissie geen bezwaar heeft  gemaakt vanwege ernstige twijfel 
aan de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke markt („de 
overgangsprocedure”).

526. Alle maatregelen die staatssteun vormen en die niet aan deze voorwaarden 
voldoen, gelden vanaf de toetreding als nieuwe steun wat betreft  de toepassing van 
artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag.

527. In het kader van deze overgangsprocedure konden nieuwe lidstaten van begin 
2003 tot de toetreding maatregelen aanmelden. In totaal werden 559 maatregelen 
gemeld, waarvan 201 in 2003 en 358 in 2004. Tegen eind 2004 waren 323 maatregelen 
(58 % van het totaal) voorgesteld als bestaande steun, waarvan 76 in 2003 en 247 in 
2004. In 2004 heeft  de Commissie de formele onderzoeksprocedure ingeleid tegen 
drie maatregelen. In totaal werden 207 maatregelen (37 % van het totaal) ingetrokken 
door de nieuwe lidstaten of was de Commissie van oordeel dat deze maatregelen na 
de toetreding niet meer van toepassing waren. Eind 2004 was het onderzoek naar de 
overige 26 maatregelen nog lopende.

Steun voor de banksector in de nieuwe lidstaten

528. In de jaren 1990 maakte de economie in enkele nieuwe lidstaten een structurele 
verandering door. De overheid kwam herhaaldelijk tussenbeide. Om deze maatregelen 
te kunnen onderzoeken, gaven de Toetredingsverdragen de Commissie de bevoegdheid 
maatregelen uit het verleden die steun vormden, op hun verenigbaarheid te toetsen 
wanneer deze maatregelen na de toetreding van deze landen bleven doorlopen.

529. De Commissie onderzocht de steun die was gemeld voor de herstructurering 
van het banksysteem in diverse nieuwe lidstaten (de Tsjechische Republiek, Hongarije 
en Slowakije). In 2004 oordeelde de Commissie in zestien beschikkingen dat 
maatregelen niet meer doorliepen na de toetreding. Dit betekent dat de betrokken 
maatregelen volledig vóór de toetreding werden toegekend zonder dat er een 
mogelijkheid was om nà de toetreding nog steun toe te kennen. Daarom hoefde de 
Commissie deze maatregelen niet te onderzoeken, noch was zij daartoe bevoegd. Toch 
heeft  de Commissie in twee zaken — die van de Tsjechische Agrobanka Praha (287) en 
de Hongaarse Postabank (288) — besloten de procedure in te leiden omdat zij vond dat 
sommige maatregelen die na de toetreding van toepassing waren, staatssteun vormden 

(287) Steunmaatregel CZ 49/2003, C 27/2004, beschikking van 14.7.2004.
(288) Steunmaatregel HU 11/2003, C 35/2004, beschikking van 20.10.2004.
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en zij ernstige twijfel had of die maatregelen wel met de gemeenschappelijke markt 
verenigbaar waren.

Vermindering Slowaaks belastingvoordeel aan US Steel Košice

530. Bij de toetredingsonderhandelingen kreeg Slowakije een tijdelijke ontheffi  ng 
van de EU-staatssteunregels. Zodoende kon Slowakije nog tot het eind van het 
begrotingsjaar 2009 fi scale steun blijven toekennen aan US Steel Košice.

531. Ter compensatie van het concurrentievoordeel dat de belastingontheffi  ng de 
onderneming opleverde, gold vanaf 2002 een productieplafond en vanaf de toetreding 
ook een verkoopplafond. Bijlage XIV van het Toetredingsverdrag legde Slowakije 
ook de verplichting op om halfj aarlijks verslag uit te brengen. Uit het eerste verslag 
dat Slowakije indiende, bleek dat het productieplafond in 2002 en 2003 niet werd 
nageleefd. Om het eff ect van de overproductie te compenseren stelde de Slowaakse 
overheid een forse verlaging van de steun aan US Steel voor en vroeg zij de Commissie 
de voorwaarden voor steunverlening in de overgangsperiode aan te passen.

532. Op 22 september (289) keurde de Commissie dienstige maatregelen goed 
om deze situatie te verhelpen. Volgens dit besluit wordt het totale steunbedrag 
dat US Steel Košice tot 2009 kan krijgen — in de vorm van een vrijstelling van de 
vennootschapsbelasting — verlaagd van 500 tot 430 miljoen USD. Daarnaast moet 
de onderneming de Slowaakse overheid 32 miljoen USD belasting betalen, in twee 
gelijke tranches in 2004 en 2005. US Steel Košice moet het productieplafond vanaf 
1 januari 2004 naleven en het verkoopplafond vanaf 1 mei 2004. Ook moet US Steel 
Košice de voorwaarde naleven dat zij haar aanbod afgewerkte producten zoals dat per 
13 december 2002 bestond, niet mag uitbreiden en moet zij de voorwaarden van de 
privatiseringsovereenkomst blijven naleven.

533. Op 25 oktober stemde de Slowaakse overheid in met het voorstel van dienstige 
maatregelen van de Commissie. Tevens bevestigde zij dat US Steel Košice de eerste 
belastingtranche van 525 488 000 SKK (16 miljoen USD) had betaald.

Herstructureringssteun voor een Tsjechische staalproducent

534. Op 14 december besloot de Commissie een grondig onderzoek te beginnen 
naar mogelijke staatssteun voor Třinecké železárny as (TZ), een staalproducent 
in de Tsjechische Republiek (290). De Commissie zal onderzoeken of bij bepaalde 
overheidsmaatregelen van verkapte herstructureringssteun sprake is. De Tsjechische 
ijzer- en staalindustrie mag alleen herstructureringssteun krijgen in het kader van 
het nationale herstructureringsprogramma dat de EU in Protocol nr. 2 bij het 
Toetredingsverdrag heeft  goedgekeurd, en bovendien alleen voor de in het protocol 
vermelde ondernemingen. TZ komt niet op die lijst voor en kan dus geen aanspraak 

(289) Steunmaatregel SK 5/2004.
(290) Steunmaatregel NN 62/2004.
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maken op herstructureringssteun. Volgens de Commissie is de steun voor milieu- en 
O&O-projecten verenigbaar met de desbetreff ende EU-staatssteunregels. Wel heeft  zij 
twijfel of de sluitingssteun en de steun voor opleidingsprojecten verenigbaar is. Ook 
zal de Commissie onderzoeken of de prijs die de Tsjechische overheid betaalde voor de 
aandelen die zij van TZ overnam, marktconform was.

9. Scheepsbouw

Fincantieri

535. Volgens de verordening steunverlening aan de scheepsbouw van 1998 (291) 
moest een schip, om contractgebonden productiesteun te kunnen genieten, uiterlijk 
31 december 2003 worden geleverd. Schepen die nadien werden geleverd, zouden in 
beginsel niet voor dit soort steun in aanmerking komen. De Commissie kan evenwel een 
verlenging van deze termijn toestaan, indien zulks gerechtvaardigd is door onverwachte 
of buitengewone omstandigheden, waarop de scheepsbouwonderneming geen vat heeft .

536. Op 20 oktober nam de Commissie een besluit, nadat zij van Italië een aan-
melding had ontvangen betreff ende de leveringstermijn van vijf door de Italiaanse 
scheepsbouwgroep Fincantieri te bouwen cruiseschepen. Volgens Italië had de rederij 
gevraagd de levering uit te stellen, als gevolg van de terreuraanslagen van 11 septem-
ber 2001 (292).

537. In dat besluit keurde de Commissie de verlenging van de leveringstermijn 
voor vier van de vijf schepen goed, omdat het door Italië aangehaalde argument onder 
de uitzonderingen van de verordening steunverlening aan de scheepsbouw bleek 
te vallen en omdat Fincantieri technisch in staat was de schepen tegen eind 2003 te 
leveren. Tegelijk besloot de Commissie echter ook een formeel onderzoek te beginnen 
voor het vijfde schip, omdat zij betwijfelde dat Fincantieri technisch gezien wel in staat 
was dat schip vóór 31 december 2003 te leveren.

Kvaerner Warnow Werft (293)

538. Na de eenmaking van Duitsland ontvingen de scheepswerven in de nieuwe 
Duitse deelstaten uitzonderlijk hoge bedragen staatssteun ten behoeve van hun 
herstructurering. In de periode 1993-1995 keurde de Commissie, in het kader van 
de privatisering en herstructurering van de Oost-Duitse scheepswerf Warnow Werft  
(thans Kvaerner Warnow Werft  (KWW)) voor in totaal 639,4 miljoen EUR steun 
goed. De afspraak was dat hierin ook 382,1 miljoen EUR operationele steun was 
begrepen, waarvan 230,8 miljoen EUR zou worden gebruikt om de verliezen op een 
aantal scheepsbouwcontracten te dekken.

(291) Verordening (EG) nr. 1540/98 van de Raad (PB L 202 van 18.7.1998).
(292) Steunmaatregel N 347/2003.
(293) Steunmaatregel C 6/2000 (PB L 120 van 12.5.2005).
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539. Na berichten dat Kvaerner Warnow Werft  haar moedermaatschappij een 
lening van 200 miljoen EUR had gegeven, rees bij de Commissie het vermoeden dat de 
scheepswerf meer steun had ontvangen dan noodzakelijk was om de verliezen op een 
aantal scheepsbouwcontracten te compenseren. Daarop besloot zij een onderzoek in te 
stellen, waarbij zij naging of een bedrag van 60,9 miljoen EUR van de begunstigde zou 
moeten worden teruggevorderd.

540. In haar eindbeschikking van 25 oktober kwam de Commissie tot de conclusie 
dat Kvaerner Warnow Werft  inderdaad meer steun had ontvangen dan nodig was om 
de verliezen op bepaalde scheepsbouwcontracten te compenseren. Toch kon Kvaerner 
Warnow Werft  tijdens het onderzoek aantonen dat er extrakosten waren die aan deze 
scheepsbouwcontracten waren toe te wijzen en die zodoende de verliezen hadden doen 
stijgen. De opmerkingen en de verdere toelichtingen van de Duitse overheid en van de 
onderneming maakten duidelijk dat Kvaerner niet alle steun had ontvangen die niet 
in contanten was uitgekeerd. Daarom gelastte de Commissie de terugvordering van 
13 miljoen EUR steun, die als te veel betaalde steun werd beschouwd.

Capaciteitsbeperkingen voor Oost-Duitse, Spaanse en Griekse scheepswerven

541. In de periode 1992-1997 werden de vijf scheepswerven in het oosten 
van Duitsland ingrijpend geherstructureerd. Om de concurrentieverstorende 
eff ecten van deze herstructureringssteun te compenseren moest Duitsland de totale 
scheepsbouwcapaciteit in het oosten van Duitsland inkrimpen met 40 %. Sinds 1995 
ziet de Commissie er op toe dat de werven dit capaciteitsplafond — begrepen als een 
productieplafond of beperking van de output — naleven.

542. In zijn arrest van 29 april in de zaak-Kvaerner Warnow Werft  verklaarde 
het Hof van Justitie dat de Commissie het capaciteitsplafond verkeerdelijk als een 
beperking van de daadwerkelijke productie had geïnterpreteerd. Bezien in het licht 
van de beschikkingen waarmee de Commissie in de periode 1993-1995 de steun 
goedkeurde, moest dit capaciteitsplafond worden begrepen als een technische 
beperking van de productie-installaties. Zolang de productie-installaties zoals die in de 
goedkeuringsbeschikkingen van de Commissie waren beschreven, niet veranderden, 
kon Kvaerner Warnow Werft  meer blijven produceren dan technisch mogelijk was.

543. Op basis van deze redenering van het Hof en met het oog op coherentie en 
een gelijke behandeling, besloot de Commissie het capaciteitsplafond voor een aantal 
Duitse, Spaanse en Griekse scheepswerven als zuiver technische beperkingen te 
beschouwen, voorzover de bewuste beschikkingen op Richtlijn 90/684/EEG van de Raad, 
en latere wijzigingen, waren gebaseerd. Niettemin zal de monitoring van technische 
capaciteitsbeperkingen blijven doorgaan op basis van de specifi eke bepalingen voor elk 
van de scheepswerven tot op het tijdstip dat in elk van de goedkeuringsbeschikkingen 
voor herstructureringssteun is bepaald (294).

(294) Steunmaatregel NN 56/2003.
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10. Landbouw

544. De Commissie ontving 252 aanmeldingen voor steunvoornemens in 
de landbouw- en de agro-industriële sector. Ook begon zij een onderzoek naar 
13 maatregelen die voordien niet waren aangemeld overeenkomstig artikel 88, 
lid 3, van het EG-Verdrag. Wat bestaande steun betreft , werd geen onderzoek 
overeenkomstig artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag geopend of afgerond. In totaal 
maakte de Commissie geen bezwaar tegen 212 maatregelen. Diverse maatregelen 
werden goedgekeurd nadat de lidstaten ze hadden aangepast of toezegden ze zodanig 
aan te passen dat ze met de EU-staatssteunregels in overeenstemming waren. In 8 
zaken leidde de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in, 
omdat deze maatregelen ernstige twijfel deden rijzen wat de verenigbaarheid met de 
gemeenschappelijke markt betreft . De Commissie beëindigde de procedure van artikel 
88, lid 2, in 14 zaken; in 10 daarvan werd een negatieve eindbeschikking gegeven, 
waarbij soms de terugbetaling werd gelast. Het onderstaande overzicht geeft  voor 2004 
een selectie van zaken waarin de interessantste vraagstukken van het staatssteunbeleid 
in de landbouw- en de agro-industriële sector aan bod komen.

FINLAND

Artikel 141 van het Toetredingsverdrag

545. Op 16 maart besloot de Commissie toestemming te geven voor het bijzondere 
steunpakket dat Finland op grond van artikel 141 van het Toetredingsverdrag had 
aangemeld. Deze beschikking is de formele afsluiting van langlopende besprekingen 
en onderhandelingen die in 2003 op het hoogste niveau waren gevoerd. Deze 
beschikking geeft  Finland toestemming om in de periode 2004-2007 speciale 
inkomenssteun te verlenen aan landbouwers in het zuiden van Finland voor een totaal 
bedrag van rond 420 miljoen EUR; dit bedrag wordt in diezelfde periode aangevuld 
met extra-inkomenssteun in de vorm van stimulerende verhogingen bovenop de 
agromilieuprogramma’s in het zuiden van Finland. Voorwaarde om de inkomenssteun 
te mogen toe kennen, is de tenuitvoerlegging van steunmaatregelen ter bevordering van 
investeringen, de vestiging van jonge agrariërs en bedrijfsadvisering aan landbouwers.

FRANKRIJK

Programma ter bestrijding van verontreiniging door de landbouw (PMPOA)

546. Op 19 februari keurde de Commissie met een positieve eindbeschikking (295) 
steun voor milieu-investeringen goed die Frankrijk vóór 2000 had verleend. Een 
procedure was ingeleid omdat Frankrijk tot 60 % investeringssteun had verleend in 
een periode dat slechts 35 % steun mogelijk was. Dit percentage van 35 % was ook 

(295) Steunmaatregel C 27/2001 (ex-NN 2/2001).
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goedgekeurd in een beschikking die Frankrijk niet had gerespecteerd door meer steun 
toe te kennen. Sinds 2000 had de Commissie echter het toegestane steunplafond 
opgetrokken. Dit hogere steunpercentage werd bevestigd in artikel 4 van de 
vrijstellingsverordening, Verordening (EG) nr. 1/2004, die retroactief van toepassing 
is op steun die vóór de inwerkingtreding van de verordening werd goedgekeurd. De 
steun werd dan ook op deze rechtsgrondslag goedgekeurd.

Slachtbelasting

547. Op 30 maart besloot de Commissie (296) geen bezwaar te maken tegen zo’n 
156 miljoen EUR staatssteun voor 2004 (en vergelijkbare bedragen voor de periode 
nadien) voor de verwijdering en destructie van op landbouwbedrijven gestorven 
dieren. De steunintensiteit bedraagt tot 100 %. Deze steun is in overeenstemming met 
de TSE-richtsnoeren en de duur van de regeling is onbeperkt. Wat de fi nanciering van 
de ophaling van slachtafval betreft , constateert de beschikking dat het bedrag van zo’n 
91 miljoen EUR geen steun is, omdat de slachthuizen via de nieuwe slachtbelasting 
(taxe d’abattage) per ton afval meer betalen dan het voordeel dat zij behalen doordat 
het afval gratis wordt opgehaald — en dat zij dus geen fi nancieel voordeel ontvangen.

Vergoeding voor droogte in 2003

548. Op 20 oktober besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen zo’n 
664 miljoen EUR steun voor landbouwers die in 2003 door de droogte waren 
getroff en (297). De vergoeding werd betaald door een combinatie van subsidies (339 
miljoen EUR), gesubsidieerde „rampen”-leningen (20 miljoen EUR), het overnemen 
van rente op uitstaande leningen (20 miljoen EUR), consolidatieleningen (20 miljoen 
EUR voor in totaal 225 miljoen EUR leningen), betalingsuitstel voor directe belastingen 
en BTW (zonder dat aanvullende verwijlinteresten werd aangerekend), kwijtschelding 
van deze belastingen, niet-betalen van grondbelasting en betalingsuitstel voor sociale 
premies. Het subsidie-element dat in het overnemen van de interest op uitstaande 
leningen was vervat, werd als de minimis beschouwd. De steunintensiteit liep op tot 
100 % van de schade en de looptijd van de maatregelen varieerde naargelang het soort 
steun.

Destructiebelasting

549. Op 14 december gaf de Commissie ten aanzien van de Franse destructiebelasting 
(taxe d’équarrissage) (298) een deels positieve, deels negatieve beschikking waarin 
terugvordering werd geëist. In de periode 1997-2003 legde Frankrijk een omzetbelasting 
op voor vlees uit Frankrijk en de andere lidstaten. Deze belasting fi nancierde de 
kosteloze ophaling en verwijdering van slachtafval en gestorven dieren. Zij ging eerst 

(296) Steunmaatregel N 515/2003.
(297) Steunmaatregel NN 154/2003.
(298) Steunmaatregel C 49/2002 (ex-NN 49/2002) (PB L 176 van 8.7.2005).
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naar een fonds dat specifi ek voor de fi nanciering van deze maatregel was opgericht. 
Nadat de Commissie een inbreukprocedure had ingeleid omdat zij de belasting op vlees 
uit andere lidstaten discriminerend achtte, bracht Frankrijk de opbrengsten van deze 
belasting onder in de algemene begroting en fi nancierde zij de steun uit de algemene 
begroting voor 2001 en 2002.

550. De steun die in de periode 1997-2002 werd gefi nancierd en in totaal 
829 miljoen EUR bedroeg, is met de staatssteunregels verenigbaar. Omdat het voor de 
periode 1997-2000 echter om discriminerende fi nanciering ging, had circa 400 miljoen 
EUR onverenigbaar moeten worden verklaard. Maar de landbouwers de steun doen 
terugbetalen, betekende niet noodzakelijk de opheffi  ng van de discriminatie tegen 
vlees uit andere lidstaten, omdat de belasting op het niveau van de supermarkten 
werd geheven. Daarom besloot de Commissie de steun verenigbaar te verklaren, 
mits Frankrijk de belasting terugbetaalt die op vlees uit andere lidstaten is geheven. 
Frankrijk heeft  op dit punt toezeggingen gedaan.

551. Wat de periode 2001-2002 betreft , kwam de Commissie voor nog eens zo’n 
400 miljoen EUR steun tot de conclusie dat het verband tussen de belasting en de steun 
was verstoord, omdat de belasting was opgenomen in de algemene begroting (299) en 
de inkomsten uit deze belasting niet overeenstemden met de kosten van de openbare 
destructiedienst. Zodoende bestrijkt deze beschikking de periode 1997-2002. Voor 2003 
moet nog een besluit worden genomen. Daarnaast werd steun aan kleine vleesverkopers 
(in de vorm van een vrijstelling van de bewuste belasting) onverenigbaar bevonden en 
zal deze steun moeten worden teruggevorderd.

DUITSLAND

Steun voor Maschinenringe

552. De Commissie besloot op 19 mei en 14 december met twee eindbeschikkingen — 
een beschikking met voorwaarden (300) en een gedeeltelijk negatieve beschikking met 
terugvordering van steun (301) — haar formele onderzoek tegen Maschinenringe in 
Beieren af te ronden.

553. Beide beschikkingen verduidelijken het beleid van de Commissie in verband 
met Maschinenringe, organisaties voor de hulpverlening tussen landbouwbedrijven 
met als kerntaken onder meer het organiseren en coördineren van de uitwisseling 
van arbeidskrachten en machines tussen de landbouwbedrijven. De klachten die de 
Commissie ontving, wezen op het gevaar van mogelijke kruissubsidiëring van andere, 
commerciële activiteiten („niet-kerntaken”) van deze organisaties. De Commissie 

(299) De Commissie erkende dat Frankrijk, door de inkomsten uit deze belasting aan de algemene 
begroting toe te wijzen, een eind had gemaakt aan de discriminerende belasting. Daarom besloot 
de Commissie dan ook de inbreukprocedure te beëindigen.

(300) Steunmaatregel C 9/A/2003 — Duitsland (Beieren).
(301) Steunmaatregel C 9/B/2003 — Duitsland (Beieren).
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erkent in beginsel de positieve rol van dit soort organisaties in de landbouwsector, 
omdat landbouwers zo doelmatiger kunnen werken door dure machines te poolen.

554. In haar eerste beschikking (C9/A/2004) gaf de Commissie dan ook 
toestemming voor steun (in totaal 19,6 miljoen EUR over 6 jaar) aan landbouwers in de 
vorm van diensten die worden gesubsidieerd op grond van deel 14 van de richtsnoeren 
voor staatssteun in de landbouwsector. Deze steun is degressief en bedraagt maximaal 
50 % van de desbetreff ende kosten. De Commissie merkt echter op dat blijvende 
staatssteun voor het volledige bedrag van deze kosten, die meestal recurrent zijn voor 
de landbouwers, mogelijk onverenigbare exploitatiesteun vormt. Duitsland moet van 
de Commissie in deze regeling de verplichting voor Maschinenringe opnemen dat het 
volledige steunbedrag aan de landbouwers wordt doorgegeven en moet ofwel de niet-
kerntaken van Maschinenringe verbieden of de uitoefening van deze niet-kerntaken 
beperken tot juridisch zelfstandige dochterondernemingen van de Maschinenringe, om 
op die wijze kruissubsidiëring te beletten.

555. De tweede beschikking (C9/B/2003) betrof (onrechtmatige) steun uit het 
verleden. De Commissie kwam tot de bevinding dat de steunbedragen die individuele 
begunstigden hadden ontvangen (zo’n 50 EUR per landbouwer), te gering waren 
om de mededinging te kunnen verstoren. Zij kwam echter ook tot de bevinding dat 
het Beierse systeem voor de toekenning van dit soort steun het niet daadwerkelijk 
onmogelijk maakte dat zuivere exploitatiesteun aan de Maschinenringe zelf werd 
toegekend, of dat er kruissubsidiëring met andere commerciële activiteiten van deze 
Maschinenringe plaatsvond. Daarom was de Commissie ook van oordeel dat steun 
waarvan niet kan worden aangetoond dat deze uitsluitend aan de landbouwers ten 
goede komt, onverenigbaar is en moet worden teruggevorderd.

GRIEKENLAND

Vergoeding verliezen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden — RAGBY

556. Op 20 april besloot de Commissie (302) geen bezwaar te maken tegen in totaal 
zo’n 60 miljoen EUR staatssteun als vergoeding voor landbouwers en vissers van wie 
de bedrijven waren getroff en door rampen (aardverschuivingen, overstromingen), 
door ongunstige weersomstandigheden (vorst, regen, storm, droogte) en door ziekten 
die zijn toe te schrijven aan ongunstige weersomstandigheden in de periode van maart 
2002 tot maart 2003. De steunintensiteit bedroeg 50-80 % van de verliezen, of wordt 
voor bepaalde soorten teelten als forfaitaire bedragen per 1 000 m2 uitgekeerd. De 
maatregel loopt over vijf jaar (en de steun wordt in tranches uitgekeerd).

(302) Steunmaatregel N 249/2003.
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ITALIË

Risicokapitaal voor het landbouw-MKB

557. Op 3 februari besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen de toeken-
ning van risicokapitaal uit overheidsmiddelen, voor een bedrag van rond 5 miljoen 
EUR per jaar in de periode tot 2005 (303). Doel van de maatregel is de oprichting van 
een risicokapitaalfonds om de toegang van het landbouw-MKB tot risicokapitaal te 
bevorderen, in de vorm van de verwerving van minderheidsparticipaties, participa-
tieleningen en de participatie in andere risicokapitaalfondsen. Deze maatregel bevat 
diverse staatssteunelementen die evenwel met de staatssteunregels in overeenstem-
ming bleken. Zo ziet het overheidsfonds bijvoorbeeld boven een bepaalde winstmarge 
af van winst — ten gunste van particuliere investeerders. Dit is een van de maatregelen 
die particuliere investeerders aan moeten trekken. De maatregel loopt over tien jaar.

Compensatie voor door blue tongue aangerichte schade

558. Op 16 maart gaf de Commissie een negatieve eindbeschikking tegen in 
totaal rond 2,6 miljoen EUR staatssteun om verwerkende bedrijven op Sardinië 
te compenseren voor beweerde verliezen als gevolg van blue tongue (304). Steun om 
landbouwers te compenseren voor hun verliezen was goedgekeurd, parallel met het 
besluit de procedure in te leiden tegen de verwerkende industrie. Omdat de steun niet 
was uitgekeerd, hoefde ook geen terugvordering van de steun te worden geëist. De 
steun bleek onverenigbaar te zijn omdat:

• de staatssteunregels alleen compensatie aan primaire producenten toestaan. 
Omzetverliezen behoren tot de normale bedrijfsrisico’s en kunnen door diverse 
factoren worden veroorzaakt;

• het verband tussen de verliezen en blue tongue was niet aangetoond. In diezelfde 
periode was er op Sardinië wel een droogte die misschien ook in omzetverliezen 
resulteerde. Bepaalde coöperaties kregen misschien minder grondstoff en aangeleverd 
(en leden dus verliezen) door andere oorzaken dan blue tongue.

AIMA-programma voor de pluimveehouderijsector

559. Op 19 mei gaf de Commissie een negatieve eindbeschikking waarbij circa 
10,3 miljoen EUR steun met het EG-Verdrag onverenigbaar werd verklaard (305). 
Omdat de steun niet was uitgekeerd, hoefde ook geen terugvordering van de steun te 
worden gelast. De steun moest Italiaanse pluimveehouders vergoeden voor beweerde 
verliezen als gevolg van de dioxinecrisis in België in 1999.

(303) Steunmaatregel N 384/2003.
(304) Steunmaatregel C 5/2001 (ex-N 775/2000) (PB L 329 van 16.12.2005).
(305) Steunmaatregel C 59/2001 (ex-N 797/1999).
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560. Italië beweerde dat de Belgische dioxinecrisis in de Italiaanse media voor 
paniek had gezorgd, zodat het verbruik van pluimveeproducten in Italië was gedaald. 
Daarom had Italië voorgesteld zijn eigen pluimveehouders te compenseren, met als 
argument dat het dioxineschandaal niet alleen in België, maar ook in Italië als een 
„buitengewone gebeurtenis” moest worden beschouwd. Volgens de staatssteunregels 
was de enige methode om dit soort steun goed te kunnen keuren, de eff ecten van de 
dioxinecrisis als een „buitengewone gebeurtenis” te beschouwen. De Commissie had 
echter grote twijfel bij deze benadering voor de Italiaanse markt. De informatie die zij 
ontving na de inleiding van de procedure, kon deze twijfel niet wegnemen.

Reddingssteun voor Parmalat-leveranciers

561. Op 14 juli besloot de Commissie (306) geen bezwaar te maken tegen ongeveer 
1 miljoen EUR eenmalige steun voor melkproducenten in Lombardije die in fi nanciële 
moeilijkheden verkeren omdat zij niet waren betaald voor hun melkleveringen 
aan de Parmalat-groep. Deze reddingssteun heeft  de vorm van een garantie, die in 
overeenstemming is met de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun. 
Italië stelde voor om aan de hand van gemiddelden te bepalen welke melkproducent 
normaalgesproken als onderneming in moeilijkheden kan worden beschouwd — en 
dus voor steun in aanmerking komt. Bepaalde landbouwers worden van de regeling 
uitgesloten omdat zij voldoende bemiddeld zijn om niet als onderneming in 
moeilijkheden te worden beschouwd. Wat de steunintensiteit betreft , in deze regeling 
bedraagt de garantie maximaal 0,5 miljoen EUR voor individuele ondernemingen en 
5 miljoen EUR voor coöperaties.

Regionale interventie voor de ontwikkeling van Confi di in de landbouwsector

562. Op 10 mei keurde de Commissie steun goed (307) in de vorm van 
1 032 913,8 EUR garanties en 516 456,90 EUR voor technische bijstand aan Confi di; 
dit zijn coöperaties van landbouwbedrijven en verenigingen van landbouwbedrijven 
die garantiefondsen beheren. De steun wordt over een periode van vijf jaar toegekend 
om:

• landbouwers of coöperaties aanvullende garanties te geven, op voorwaarde dat 
de garanties verband houden met activiteiten gefi nancierd door een regionale/
nationale regeling die de Commissie heeft  goedgekeurd. Ook mag de totale steun 
niet uitkomen boven de plafonds die de Commissie in haar goedkeuringsbesluiten 
heeft  vastgesteld;

• adviesdiensten te leveren aan alle landbouwers die in een bepaalde regio actief zijn.

563. Het subsidie-equivalent van de steun voor aanvullende garanties wordt 
op dezelfde wijze berekend als bij gesubsidieerde leningen: het verschil tussen de 

(306) Steunmaatregel N 75/2004.
(307) Steunmaatregel N 536/2003.
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marktrente voor leningen en de met de bank, na toekenning van de kredietgarantie, 
overeengekomen rente op de lening, na aft rek van het door de begunstigde betaalde 
bedrag.

Steun in verband met de NSE-crisis: wet nr. 49/2001 — 
andere artikelen dan artikel 7bis

564. Op 1 december gaf de Commissie Italië retroactief toestemming (308) om 
rond 169 miljoen EUR steun toe te kennen voor de verplichte vernietiging van 
specifi ek risicomateriaal, voor de verplichte opslag van laagrisicomateriaal en voor 
inkomenssteun aan rundvleesproducenten — en zo de gevolgen van de NSE-crisis van 
2001 op te vangen. De goedgekeurde maatregelen zijn opgenomen in de Italiaanse wet 
nr. 49/2001, die gedeeltelijk door de Commissie werd goedgekeurd ten tijde van de NSE-
crisis in 2001.

565. Inkomenssteun aan rundvleesproducenten in de vorm van opschorting 
en verlenging van belastingtermijnen en socialzekerheidsverplichtingen werd 
goedgekeurd op grond van artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag. De met 
dit besluit goedgekeurde inkomenssteun aan de downstream-sector (slachthuizen, 
vleesgroothandel en -detailhandel) bedroeg rond 103,25 EUR per bedrijf en werd als 
de-minimissteun beschouwd — en valt dus niet onder het verbod op staatssteun.

NEDERLAND

Maatregelen in verband met aviaire infl uenza

566. Op 8 september besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen 
circa 11,3 miljoen EUR staatssteun voor de kosten van de bestrijding van aviaire 
infl uenza (309). De maatregel is een aanpassing van de maatregel die als Steunmaatregel 
N 700/2000 werd goedgekeurd. De steunintensiteit kan volgens de aanmelding tot 
100 % bedragen en de maatregel loopt tot 1 januari 2010.

Maatregelen in verband met mond- en klauwzeer

567. Op 8 september besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen rond 
2,7 miljoen EUR steun voor de kosten van de bestrijding van mond- en klauwzeer (310). 
De maatregel is een aanpassing van de maatregel die als Steunmaatregel N 700/2000 
werd goedgekeurd. De steunintensiteit bedraagt tot 100 % en de maatregel loopt tot 
1 januari 2010.

(308) Steunmaatregel NN 151/2002 (ex-N 113/B/2001).
(309) Steunmaatregel N 429/2003.
(310) Steunmaatregel N 431/2003.
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11. Visserij

568. De Commissie gaf toestemming voor een aantal Franse steunmaatregelen 
(in de vorm van lagere sociale premies en andere heffi  ngen) na de olievervuiling 
door de schipbreuk van de Erika in december 1999 en de hevige storm enkele 
dagen later. De steun werd als gerechtvaardigd beschouwd voor de viskwekers in de 
departementen langs de Atlantische kust die sterk van deze gebeurtenissen te lijden 
hadden. Maar de steun voor andere viskwekers en de vissers werd onverenigbaar met 
de gemeenschappelijke markt bevonden en zal moeten worden teruggevorderd.

569. De Commissie keurde ook een aantal maatregelen goed die in de periode 1986-
1999 ten behoeve van de visserij- en aquacultuursector op Corsica waren genomen. 
De steun die tussen 1 januari 1987 en 28 oktober 1998 was verstrekt voor de bouw 
en modernisering van schepen met een verhoging van het vermogen werd echter niet 
goedgekeurd. Deze steun zal moeten worden teruggevorderd. Nieuwe steun voor de 
aankoop van tweedehandsvaartuigen werd wel goedgekeurd.

12. Kolen en transport

Kolenindustrie

570. Het jaar 2004 betekende het eind van de kolenproductie in Frankrijk, maar 
ook de uitbreiding van de EU; daardoor nam het aantal kolenproducerende landen 
toe van drie (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje) tot zeven — met Polen, de 
Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije als nieuwkomers. Door de ongunstige 
geologische situatie kunnen vele EU-mijnen niet met ingevoerde kolen concurreren.

571. Sinds 24 juli 2002 is een nieuw kader voor staatssteun aan de kolenindustrie 
van toepassing (311), nadat het EGKS-Verdrag per 23 juli 2002 afl iep. Dit kader is 
gebaseerd op een minimale kolenproductie om de voorzieningszekerheid van de EU te 
versterken. Staatssteun aan de kolenindustrie moet ook de herstructurering van deze 
sector ondersteunen, rekening houdend met de sociale en regionale impact van de 
inkrimping van de activiteiten.

572. De Commissie heeft  een diepgaand onderzoek ingesteld naar het Spaanse 
herstructureringsplan en de steun voor de kolenindustrie in 2003 (312). Op 19 mei gaf 
de Commissie toestemming voor steun aan de Duitse kolenindustrie voor 2004 (313).

(311) Verordening (EG) nr. 1407/2002 van de Raad (PB L 205 van 2.8.2002).
(312) PB C 182 van 15.7.2004.
(313) Steunmaatregel N 493/2003 — Duitsland — Steun aan de kolenindustrie voor 2004. Besluit van 

19.5.2003.
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Vervoer

Spoorvervoer

573. Op 6 oktober keurde de Commissie een Duitse steunregeling voor 
spoorinfrastructuur goed (314). Bij deze regeling gaat het om richtsnoeren voor 
de fi nanciering van de aanleg, uitbreiding en reactivering van particuliere 
spooraansluitingen. Een particuliere spooraansluiting (of bedrijfsaansluiting) is 
een aansluiting op het spoorwegnet die eigendom is van een onderneming en dient 
om goederen te verzenden en/of te ontvangen. Deze aansluiting moet al dan niet 
rechtstreeks op het net van de openbare spoorweginfrastructuur zijn aangesloten. De 
steunregeling moet de groei in deze sector bevorderen en de verschuiving van weg- 
naar spoorvervoer helpen maken.

Gecombineerd vervoer

574. De Commissie maakte geen bezwaar tegen een regeling van de Italiaanse 
regio Friuli-Venezia Giulia (315) die subsidies wil toekennen aan ondernemingen die 
gecombineerde vervoerdiensten per spoor van of naar de regio organiseren. Deze 
subsidies zijn beperkt tot het compenseren van de verschillen tussen de externe kosten 
van wegvervoer en gecombineerd vervoer. Dankzij de regeling kunnen de prijzen 
van diensten voor gecombineerd vervoer worden verlaagd, zodat zij tegen gelijke 
marktvoorwaarden met het wegtransport kunnen concurreren.

575. De Commissie keurde een tweede Italiaanse regionale steunregeling (op 
Sicilië) (316) goed die gedurende drie jaar het gecombineerde vrachtvervoer over de 
weg/over zee tussen havens in Sicilië en andere EU-havens wil bevorderen. De regeling 
kent een „milieubonus” toe aan transport-KMO’s die zware vrachtwagens van meer 
dan 12 ton of opleggers verschepen. Gezien de specifi eke geografi sche en economische 
situatie op Sicilië, de moeilijkheden om de markt voor multimodaal vervoer te 
organiseren en het experimentele karakter van de maatregel, achtte de Commissie de 
maatregel verenigbaar met het Verdrag.

576. In april besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen een 
steunregeling (317) die bedoeld is om de overschakeling te stimuleren van vrachtvervoer 
van de weg naar het water door steun aan nieuwe/bestaande diensten inzake kustvaart, 
korte vaart of binnenscheepvaart, op voorwaarde dat zij vervoer per vrachtwagen 

(314) Steunmaatregel N 170/2004 — Duitsland — Richtsnoeren betreff ende de fi nanciering voor het 
aanleggen, uitbreiden en reactiveren van particuliere spoorweglijnen. Besluit van 6.10.2004.

(315) Steunmaatregel N 335/2003 — Italië — Steun voor de verwezenlijking van diensten voor 
gecombineerd rail-wegvervoer. Besluit van 3.3.2004.

(316) Steunmaatregel N 551/2003 — Italië — Maatregel om gecombineerd vrachtvervoer over de 
weg/over zee in Sicilië te bevorderen. Besluit van 6.10.2004.

(317) Steunmaatregel N 206/2003— Verenigd Koninkrijk — Toelagen voor vrachtvervoer over water. 
Besluit van 20.4.2004.
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voorkomen en milieuvoordelen binnen het Verenigd Koninkrijk opleveren. Deze nieuwe 
regeling complementeert de bestaande Freight Facilities Grant (FFG)-regeling (318). De 
subsidies blijven beperkt tot maximaal 30 % van de totale exploitatiekosten gedurende 
ten hoogste drie jaar; nadien moet het project levensvatbaar zijn.

577. Ten slotte gaf de Commissie toestemming voor een Belgische steunregeling (319) 
die bedoeld is om tijdens de herstelwerkzaamheden aan de Antwerpse Ring de toegang 
tot de haven van Antwerpen te garanderen via de binnenvaart (320). De steunregeling 
dekt de aanvullende kosten voor het laden en lossen van containers op binnenschepen 
en voorkomt zo dat tijdens de werkzaamheden binnenvaartverkeer van en naar de 
haven van Antwerpen te onaantrekkelijk wordt.

Wegvervoer

578. In juli gaf de Commissie toestemming voor investeringssteun om deeltjesfi lters 
bij in Denemarken geregistreerde vrachtwagens te installeren (321).

579. Op 20 oktober beëindigde de Commissie haar onderzoek (322) naar een ver-
meende onjuiste toepassing van een eerder positief besluit betreff ende de herstructu-
rering van Sernam. Deze dochteronderneming van de Franse spoorwegmaatschappij 
SNCF verzorgt weg- en spoorvervoer, maar ook expediteursdiensten. De Commissie 
gaf in deze zaak een beschikking met voorwaarden, die deels positief was, deels nega-
tief met een terugvorderingsbevel.

580. De Commissie zette haar onderzoek van het herstructureringsplan van het 
Belgische ABX Logistics voort. Deze onderneming is als expediteur actief, vooral via de 
weg, maar ook in het zee- en luchtvervoer.

581. De Commissie onderzoekt momenteel de mogelijke staatssteuneff ecten van 
een Duitse vergoedingsregeling in verband met de invoering van een kilometerheffi  ng 
voor vrachtwagens die een autosnelweg gebruiken (323).

(318) Steunmaatregel N 649/2001 — Verenigd Koninkrijk — Subsidies voor voorzieningen voor 
vrachtvervoer. Besluit van 20.12.2001.

(319) Steunmaatregel N 88/2004 — België — Steun aan de binnenvaart voor de behandeling van 
containers in de haven van Antwerpen. Besluit van 14.7.2004.

(320) De ring rond Antwerpen omvat vier rijbanen in beide richtingen. Tijdens de werkzaamheden zal 
het aantal rijbanen worden beperkt tot twee per rijrichting. 

(321) Steunmaatregel N 90/2004 — Denemarken — Deeltjesfi lters voor vrachtwagens. Besluit van 
20.7.2004.

(322) Steunmaatregel C 32/2003 — Frankrijk — Sernam 2 — Herziening van de herstructureringssteun. 
Besluit van 20.10.2004.

(323) Steunmaatregel C 54/2003 — Duitsland. 
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Vervoer over water

Binnenvaart

582. De Commissie gaf toestemming voor twee steunregelingen die de ontwikkeling 
van de binnenvaart in Frankrijk en België (Wallonië) willen stimuleren (324) door 
de modernisering van de vloot en de promotie en vernieuwing van het beroep van 
binnenschipper.

583. De Waalse steunregeling geeft  ook steun aan exploitanten van geregelde 
diensten voor gecombineerd containervervoer via de binnenvaart vanuit een terminal 
langs Waalse waterwegen. De steun wordt berekend op basis van het aantal containers 
dat is overgeslagen van of naar de waterweg. Deze regeling wil de ontwikkeling van 
gecombineerd vervoer per binnenvaart van en naar Wallonië stimuleren tegenover het 
containervervoer in Wallonië, dat praktisch volledig over de weg verloopt.

Zeevervoer

584. De Commissie keurde diverse verlengingen of aanpassingen goed van 
bestaande regelingen in Italië (325), Duitsland (326), Denemarken (327) en Finland (328). 
Voorts keurde zij een Italiaanse vlaktaksregeling op basis van tonnage goed (329). Zo 
wordt Italië de elfde lidstaat die een dergelijke belasting (ook wel tonnagebelasting 
genoemd) invoert.

585. Op 16 maart gaf de Commissie toestemming voor de steunregeling die Italië 
voor de scheepvaartmaatschappijen van Gruppo Tirrenia had goedgekeurd (330). Deze 
regeling zal tot 2008 lopen op basis van openbaredienstcontracten. De Commissie 
was van mening dat subsidies die de ondernemingen van Gruppo Tirrenia kregen om 
zeevervoersdiensten te verzorgen tussen het Italiaanse vasteland en de diverse eilanden, 
een compensatie vormen voor het opleggen van openbaredienstverplichtingen 

(324) Steunmaatregel N 38/2004 — Frankrijk — Steun aan in Frankrijk gevestigde ondernemers van 
goederenvervoer over de binnenwateren. Besluit van 8.9.2004, en Steunmaatregel N 4/2004 — 
België — Waals steunplan voor de binnenvaart 2004-2007. Besluit van 16.6.2004.

(325) Steunmaatregel N 599/2003 — Verlenging van een regeling tot verlichting van de sociale lasten in 
de sector maritieme cabotage voor de jaren 2004 en 2005. Besluit van 3.2.2004, en Steunmaatregel 
N 45/2004 — Uitbreiding van het stelsel van overheidssteun voor het internationaal maritiem 
scheepvaartregister. Besluit van 14.7.2004.

(326) Steunmaatregel NN 19/2004 — Vermindering van arbeidskosten die geen verband houden met 
loonkosten in de sector van het maritiem vervoer. Besluit van 22.9.2004, en Steunmaatregel N 
376/2004 — Finanzbeiträge 2004-2013. Besluit van 16.11.2004.

(327) Steunmaatregel N 171/2004 — Aanpassing van de Deense tonnagebelastingsregeling teneinde 
rekening te houden met het verhuren van commerciële faciliteiten. Besluit van 1.12.2004.

(328) Steunmaatregel N 70/2004 — Afwijking voor de betaling van de voorheffi  ng op de 
inkomstenbelasting en compensatie voor de sociale bijdragen voor zeevarenden in het maritiem 
vervoer. Besluit van 1.12.2004.

(329) Steunmaatregel N 114/2004. 
(330) Steunmaatregel C 64/1999 (PB L 53 van 26.5.2005).
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aan de betrokken ondernemingen. Daarentegen oordeelde de Commissie dat de 
compensaties voor bepaalde internationale zeeverbindingen niet met het EU-recht in 
overeenstemming waren, omdat zij niet aan een reële behoeft e voldoen. Daarom eiste 
zij dat deze compensaties van de begunstigden zouden worden teruggevorderd.

586. Op 30 juni beëindigde de Commissie (331) de formele onderzoeksprocedure die 
zij op 19 maart 2003 had ingeleid (332) tegen een pakket Belgische fi scale maatregelen ten 
behoeve van het zeevervoer. Na onderzoek van het hele pakket verbood de Commissie 
een aantal maatregelen: verlaagde belastingtarieven voor recentere schepen; de 
overdracht van belastingkredieten binnen een onderneming waarvoor een forfaitaire 
winstvaststellingsregeling geldt, en de regeling voor activiteiten die niet intrinsiek met 
het zeevervoer verbonden zijn, waaronder de verkoop van niet voor verbruik aan boord 
bestemde producten (zoals luxeartikelen), excursies voor passagiers en gokspelen, 
speeltafels en casino’s. De overige maatregelen werden na onderzoek goedgekeurd.

587. Ten slotte paste de Commissie op 14 december haar beschikking van 
30 januari 2002 (333) (waarin zij een Franse steunregeling voor het opzetten van nieuwe 
lĳnen voor zeevervoer over korte afstand had goedgekeurd) aan, om ten volle rekening 
te houden met de nieuwe EU-regels in deze sector.

Luchtvervoer

588. Op 12 februari gaf de Commissie een beschikking (334) betreff ende de 
voordelen die het Waals Gewest en het overheidsbedrijf Brussels South Charleroi 
Airport (BSCA) aan de luchtvaartmaatschappij Ryanair bij haar vestiging in Charleroi 
hadden gegeven. De Commissie oordeelde dat geen enkele particuliere investeerder 
onder dezelfde omstandigheden de voordelen had toegekend die BSCA had verleend. 
Omdat het beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie in deze 
zaak niet was gerespecteerd, vormden de voordelen voor Ryanair staatssteun die de 
mededinging kan verstoren.

589. Niettemin was de Commissie van mening dat de steun voor Ryanair 
in Charleroi met de gemeenschappelijke markt verenigbaar kon zijn in het 
kader van het vervoersbeleid: deze steun maakt het immers mogelijk secundaire 
luchthaveninfrastructuur die momenteel onderbenut wordt en kosten meebrengt 
voor de hele EU, verder uit te bouwen en beter te benutten. De Commissie gaf met 
deze beschikking toestemming voor bepaalde soorten steun, met name steun — op 
strikte voorwaarden — om nieuwe luchtverbindingen daadwerkelijk uit te bouwen. 
De beschikking noemt ook een aantal vormen van steun die niet kunnen worden 
goedgekeurd. De Commissie wil er namelijk over waken dat bij de toekenning van 

(331) Steunmaatregel C 20/2003 (PB L 150 van 10.6.2005).
(332) PB C 145 van 21.6.2003.
(333) Steunmaatregel C 65/2000.
(334) Steunmaatregel C 76/2002 (PB L 137 van 30.4.2004).
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voordelen aan luchthavens niet-discriminerend en veel transparanter te werk wordt 
gegaan.

590. Deze beschikking is van bijzonder belang voor de toekomst van het 
luchtvervoer, vooral omdat zij over het gebruik van regionale of secundaire luchthavens 
gaat. Bij diezelfde gelegenheid kondigde de Commissie ook aan dat zij richtsnoeren 
zou uitwerken waarin vraagstukken als staatssteun voor lagekostenmaatschappijen, 
aanloopsteun voor nieuwe routes en overheidsfi nanciering van luchthavens aan bod 
zouden komen: de communautaire richtsnoeren voor fi nanciering van luchthavens 
en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale 
luchthaven als thuishaven.

591. Op 16 maart besloot de Commissie een formele onderzoeksprocedure te 
openen tegen Griekse staatssteun (335). Zij had namelijk twijfel bij de oprichting en 
privatisering van Olympic Airlines (NOA) (die de luchtvaartactiviteiten van Olympic 
Airways overnam). De Commissie had ook vragen bij een aantal andere maatregelen: 
zo had de Griekse overheid de bij beschikking van december 2002 onrechtmatig en 
onverenigbaar verklaarde steun niet teruggevorderd, had de luchtvaartmaatschappij 
een belastingschuld in 2003 niet betaald, had de Griekse overheid een voorschot (van 
meer dan 130 miljoen EUR) gegeven om de herstructurering en privatisering van 
de maatschappij te fi nancieren, en had de maatschappij de door passagiers betaalde 
belasting voor de modernisering van de luchthaven (Spatosimo-belasting) niet 
afgedragen.

592. Een ander belangrijk besluit in de sector luchtvervoer in 2004 was het besluit 
van 20 juli waarin de Commissie toestemming gaf voor reddingssteun aan de Italiaanse 
luchtvaartmaatschappij Alitalia (336). De steun bestaat uit een volledig terug te betalen 
overbruggingskrediet van 400 miljoen EUR tegen korte marktrente. Met dit krediet 
moeten de nodige regelingen worden uitgewerkt voor een mogelijke herstructurering 
van de luchtvaartmaatschappij zonder verdere staatssteun.

593. Ten slotte keurde de Commissie op 14 december de eerste fase goed van 
de herprivatisering van de divisie grondafh andeling van TAP (337). De particuliere 
luchtvaartmaatschappij Portugalia zou haar grondafh andelingsdivisie met die van TAP 
fuseren, en zou in ruil 6 % van de aandelen van het nieuwe grondafh andelingsbedrijf 
krijgen. Volgens de Commissie vormde deze reeks transacties geen staatssteun, 
omdat TAP geen staatsmiddelen ter beschikking gesteld kreeg en zij Portugalia een 
marktconforme prijs voor de overgenomen aandelen betaalde.

(335) PB C 192 van 28.7.2004.
(336) Steunmaatregel N 297/2004 — Italië — Urgente maatregelen ten behoeve van de herstructurering 

en heractivering van Alitalia (reddingssteun). Besluit van 20.7.2004.
(337) Steunmaatregel NN 63/2004 — Portugal — Herprivatisering van SPDH (TAP).
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13. Openbare omroep, breedband, fi lmindustrie

Omroepbijdrageregelingen

594. De Italiaanse openbare omroep RAI is belast met een openbare dienst — de 
openbare omroep. Een omroepbijdrage moet het aanbieden van deze openbare dienst 
fi nancieren. Deze omroepbijdrage vormt bestaande steun omdat hij bestond vóór 
het Verdrag van Rome van kracht werd en de wezenlijke kenmerken ervan sindsdien 
onveranderd zijn gebleven.

595. In het kader van een onderzoek naar bestaande steun dat ervoor moest zorgen 
dat de omroepbijdrageregeling van de RAI verenigbaar blijft  (338), hebben de diensten 
van de Commissie de Italiaanse overheid aanpassingen voorgesteld. Deze voorstellen 
moeten ervoor zorgen dat de omroepbijdrageregeling transparant is en garanties biedt 
tegen „overcompensatie”. Op 23 juni heeft  de Italiaanse overheid ingestemd met alle 
verbeteringen die de diensten van de Commissie hadden voorgesteld.

596. Voor Portugese (339) en Franse (340) omroeporganisaties zijn vergelijkbare pro-
cedures ingeleid en lopen momenteel onderhandelingen over dienstige maatregelen.

Overheidsfi nanciering voor TV2/Danmark (341) en ad-hocoverheidsfi nanciering van 
de Nederlandse openbare omroepen (342)

597. In lijn met haar mededeling betreff ende de toepassing van de regels inzake 
staatssteun op openbare omroepen (343) en haar besluiten in deze sector in 2003 (344), 
heeft  de Commissie in 2004 haar onderzoek voortgezet naar de overheidsfi nanciering 
van openbare omroepen. In de eerste negen maanden van 2004 begon de Commissie 
een onderzoek naar de fi nanciering van het Nederlandse openbareomroepbestel en gaf 
zij een eindbeschikking over de fi nanciering van de Deense openbare omroep TV2/
Danmark (TV2).

598. Het grondige onderzoek van de Commissie naar de ad-hocfi nanciering van de 
Nederlandse openbare omroepen begon op 3 februari. De voorlopige conclusies van de 
Commissie zijn dat de ad-hocmaatregelen voor de Nederlandse openbare omroepen 
staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag zijn en dat zij betwijfelt 
dat de maatregelen verenigbaar zijn op grond van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag. 
Volgens de ramingen van de Commissie zou de Nederlandse overheid sinds 1992 de 
openbare omroepen meer middelen (110 miljoen EUR) hebben verstrekt dan nodig 
was om de openbare dienst te fi nancieren.

(338) Zie Mededingingsverslag 2003, deel 4.5 en Steunmaatregel C 62/99 (PB L 119 van 23.4.2004).
(339) Steunmaatregel CP 114/2004 RTP.
(340) Steunmaatregel E 10/2005 (ex-CP 660/1999).
(341) Steunmaatregel C 2/2003.
(342) Steunmaatregel C 2/2004.
(343) PB C 320 van 15.11.2001.
(344) Zie Mededingingsverslag 2003, deel 4.5.
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599. Op 19 mei sloot de Commissie haar diepgaande onderzoek naar de 
overheidsfi nanciering voor de Deense openbare omroep TV2 af en eiste zij dat TV2 
circa 84,4 miljoen EUR (plus rente) aan onverenigbare staatssteun zou terugbetalen. 
Het formele onderzoek betrof de periode 1995-2002. Bij haar onderzoek ging de 
Commissie na of de staatssteun die TV2 had ontvangen voor het vervullen van 
haar openbare opdracht verenigbaar was op grond van artikel 86, lid 2, van het 
EG-Verdrag. In haar eindbeschikking berekende de Commissie allereerst of de 
overheidscompensatie evenredig was aan de nettokosten die TV2 moest maken om 
haar openbaredienstverplichting uit te voeren. De Commissie kwam tot de bevinding 
dat TV2 een overcompensatie van 628,2 miljoen DKK (84,4 miljoen EUR) had 
ontvangen. Vervolgens onderzocht de Commissie TV2’s optreden op de markt voor 
televisiereclame. Volgens de mededeling omroepsteun wordt in een situatie waarbij 
een openbare omroep de door de openbare dienst gegenereerde inkomsten niet 
probeert te maximaliseren, de behoeft e aan overheidsmiddelen buitensporig verruimd. 
Daardoor zou de mededinging meer worden verstoord dan voor de uitoefening van 
deze openbare dienst nodig is. Liggen de tarieven voor televisiereclame in Denemarken 
eerder laag, toch leverde het onderzoek van de Commissie geen bewijzen op dat TV2 
ervoor geopteerd had haar reclame-inkomsten niet te maximaliseren. Bovendien bracht 
het onderzoek van de Commissie aan het licht dat de Deense overheid, die de eigenaar 
van TV2 is, in de periode 1995-2002 niet volgens het beginsel van de particuliere 
investeerder in een markteconomie had gehandeld toen zij besloot dat TV2 de jaarlijkse 
bedragen aan overcompensatie mocht behouden. De Deense overheid beweerde 
achteraf wel dat dit surplus nodig was om kapitaal op te bouwen, maar zij handelde 
bij deze strategie niet als een particuliere investeerder: vooraleer de overcompensatie 
opnieuw in TV2 te investeren, bepaalde de Deense overheid namelijk niet wat het 
passende bedrag aan eigen vermogen was dat een dergelijke televisieomroep nodig 
heeft  en welke fi nanciële prestaties van dit vermogen mogen worden verwacht. De 
Deense overheid beperkte zich juist ertoe de overcompensatie in de onderneming te 
laten accumuleren. Daarom was de conclusie van de Commissie dat het bedrag van 
84,4 miljoen EUR onverenigbaar was met het EG-Verdrag.

Digitale aardse televisie (DVB-T)

600. Om het DVB-T-project (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) te steunen 
heeft  de media-autoriteit van de regio Berlin-Brandenburg (MABB) particuliere 
omroepen gecompenseerd voor zogenaamde overschakelingskosten (345). De 
particuliere omroepen kregen een subsidie om hen aan te zetten over te schakelen van 
analoge naar digitale aardse televisie. Het nieuwe DVB-T-netwerk wordt geëxploiteerd 
door T-Systems, een dochteronderneming van Deutsche Telekom AG. Het onderzoek 
van de Commissie naar deze compensatie kwam er na een klacht. Volgens de 
Commissie zouden deze compensatiebedragen staatssteun kunnen zijn — voor zowel 
de particuliere omroepen als T-Systems (de exploitant van het DVB-T-netwerk). 

(345) Steunmaatregel C 25/2004 (ex-NN 36/2004).
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Daarom besloot de Commissie op 14 juli een formele onderzoeksprocedure in te 
leiden.

601. Diezelfde dag leidde de Commissie, na diverse klachten, ook een formele 
onderzoeksprocdure in naar de fi nanciering van de Zweedse DVB-T (346). Het valt 
namelijk niet uit te sluiten dat met de fi nanciering van dit DVB-T-netwerk staatssteun 
is gemoeid.

Breedband

602. De Commissie keurde een reeks projecten goed waarbij de overheid de 
breedbanduitrol steunt (347). De uitbouw van de informatiemaatschappij is een cruciaal 
onderdeel van de Lissabon-agenda en de Commissie vindt dan ook dat de uitrol van 
breedband — vooral in achterstandsregio’s — moet worden gestimuleerd (348). De 
diensten van de Commissie onderzochten op welke voorwaarden dit soort projecten 
met de EU-staatssteunregels verenigbaar kon zijn. Deze beschikkingen bieden de 
nodige houvast omtrent de vraag hoe steunregelingen uit te werken die met de 
mededingingsregels in overeenstemming zijn.

603. In het Pyrenées-Atlantiques-project wilde de Franse overheid de uitbouw 
van een open infrastructuur steunen die het brede publiek moest bedienen in een 
geografi sche regio waar er helemaal geen breedband was of de dekking onvoldoende 
werd geacht; één onderneming zou deze dienst gaan aanbieden. De Commissie 
constateerde dat het project beperkt bleef tot het aanbieden van infrastructuur en 
„toegang” aan exploitanten, maar dat er geen diensten rechtstreeks aan eindgebruikers 
zouden worden geleverd. De Commissie was het ermee eens dat dit project in de 
breedbandsector kon voldoen aan de defi nitie van diensten van algemeen economisch 
belang. Bovendien vormde de maatregel geen staatssteun omdat hij voldeed aan de 
criteria die het Hof van Justitie in zijn arrest in de zaak-Altmark (349) had vastgesteld.

604. Bij de Britse projecten in Schotland, de East Midlands en Lincolnshire gaat het 
om het aanbieden van end-to-end-diensten die verder gaan dan het enkel aanbieden 

(346) PB C 238 van 25.9.2004.
(347) Steunmaatregel N 213/2003 — Verenigd Koninkrijk — ATLAS-project: steunregeling breedband-

infrastructuur voor bedrijvenparken. Beschikking van 9.9.2004; de beschikkingen van 16.11.2004 
betreff ende Steunmaatregel N 307/2004 — Breedbandtelecommunicatie in Schotland — 
Landelijke en afgelegen gebieden, Steunmaatregel N 199/2004 — Verenigd Koninkrijk — 
Broadband Business Fund en Steunmaatregel N 381/2004 — Frankrijk — Project voor een 
telecommunicatienetwerk met hoge capaciteit in de Pyrénées-Atlantiques; Steunmaatregel 
N 126/2004 — Verenigd Koninkrijk — Breedbanddiensten voor KMO’s in Lincolnshire. Beschikking 
van 15.12.2004.

(348) Werkdocument van de diensten van de Commissie, „Guidelines on criteria and modalities of 
implementation of structural funds in support of electronic communications”, van 28.7.2003, 
SEC(2003) 895 (ook beschikbaar in het Frans en het Duits).

(349) Zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH, Jurispr. 2003, blz. I-7747.
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van toegangsinfrastructuur. Volgens de Commissie was er weliswaar sprake van steun, 
maar veranderde de steun de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, 
niet zodanig dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad gezien de verschillende 
voorzorgsmaatregelen die er zullen voor zorgen dat enkel het strikte minimum aan 
steun wordt gegeven. In deze zaken werd de steun verenigbaar verklaard op grond van 
artikel 87, lid 3, onder c, van het EG-Verdrag.

Film- en audiovisuele sector

605. Op grond van artikel 87, lid 3, onder d, van het EG-Verdrag en de zogenaamde 
fi lmmededeling (350) heeft  de Commissie diverse steunmaatregelen ten behoeve 
van de fi lmproductie in de lidstaten goedgekeurd, onder meer steun voor fi lm- en 
televisieproducties in de Duitse deelstaten (351) en een Belgische tax-shelter (352). Met 
deze besluiten toonde de Commissie dat zij bereid is met culturele aspecten rekening te 
houden en de culturele diversiteit te respecteren en te bevorderen.

C — HANDHAVING VAN STAATSSTEUNBESCHIKKINGEN

1. Inleiding

606. In 2004 heeft  de Commissie haar inspanningen opgevoerd wat betreft  het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van staatssteunbeschikkingen. Met het oog daarop 
heeft  DG Concurrentie in de tweede helft  van 2003 een nieuwe eenheid opgericht met 
als opdracht een coherente en systematische benadering uit te werken voor het toezicht 
op en de handhaving van staatssteunbeschikkingen die onder de bevoegdheid van 
DG Concurrentie vallen. Deze eenheid Handhaving heeft  tijdens het eerste volledige 
jaar van haar bestaan haar middelen vooral geconcentreerd op de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van terugvorderingsbeschikkingen, omdat dat van cruciaal belang is 
voor de geloofwaardigheid van het toezicht van de Commissie op staatssteun.

607. Op 21 april keurde de Commissie Verordening (EG) nr. 794/2004 (353) 
goed tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 (354). Hoofdstuk V van deze 

(350) Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio’s over bepaalde juridische 
aspecten betreff ende cinematografi sche en andere audiovisuele werken (COM(2001) 534 def. 
van 26.9.2001, PB C 43 van 16.2.2002). Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de 
vervolgcontrole van de mededeling van de Commissie over bepaalde juridische aspecten in 
verband met cinematografi sche en andere audiovisuele werken (mededeling inzake fi lm) van 
26.9.2001 (COM(2004)171 def. van 16.3.2004, PB C 123 van 30.4.2004).

(351) Steunmaatregel N 41/2004.
(352) Steunmaatregel N 224/2004.
(353) PB L 140 van 30.4.2004.
(354) Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere 

bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999).
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uitvoeringsverordening verduidelijkt de regels over het bij de terugvordering te 
hanteren rentepercentage en de wijze waarop rente over het teruggevorderde bedrag 
moet worden berekend.

608. In 2004 gaf de Commissie 22 nieuwe staatssteunbeschikkingen die de 
terugvordering van staatssteun gelastten. Daardoor is het aantal nog uitstaande 
terugvorderingsbeschikkingen die onder de bevoegdheid van DG Concurrentie 
ressorteren, opgelopen tot 93 op het jaareinde (tegenover 90 eind 2003).

609. Meer dan tweederde van alle zaken waarin steun moet worden teruggevorderd, 
betreff en slechts twee lidstaten (44 Duitse zaken en 20 Spaanse zaken) (355). 
Daartegenover staat dat er 16 lidstaten zijn waarvoor er momenteel geen enkele 
terugvorderingszaak loopt. Bijna de helft  van alle zaken waarin steun moet worden 
teruggevorderd, betreft  individuele steunzaken, de rest zijn steunregelingen. In bijna 
de helft  van de uitstaande individuele steunzaken is de steunontvanger insolvent. Toch 
betekent dit niet noodzakelijk dat in deze zaken de steun niet langer verstorend werkt. 
In nagenoeg tweederde van deze zaken is de betrokken onderneming namelijk nog 
steeds economisch actief, vaak onder toezicht van een door de rechter aangestelde 
bewindvoerder in een insolventieprocedure.

610. De informatie die per 31 december 2004 beschikbaar is, geeft  aan dat minstens 
9,7 miljard EUR moet worden teruggevorderd. Dit is een aanzienlijk bedrag omdat het 
om rond 35 % van het totale volume staatssteun in de EU in 2002 gaat (356). Een groot 
deel van deze steun betreft  enkele recent gegeven terugvorderingsbeschikkingen: de 
Duitse Landesbanken (357), France Télécom (358) en EDF (359). In meer dan 24 lopende 
terugvorderingszaken is de bewuste lidstaat er nog niet in geslaagd om betrouwbare 
informatie te geven over het bewuste steunbedrag. Met name bij steunregelingen 
(vooral fi scale of quasi-fi scale steun) en steun in de vorm van garanties is weinig 
informatie beschikbaar over de terug te vorderen bedragen.

611. In 2004 is de Commissie alle nog uitstaande terugvorderingsbeschikkingen 
van nabij blijven opvolgen, om de daadwerkelijke tenuitvoerlegging ervan te 
garanderen. Wanneer de Commissie vond dat een bepaalde lidstaat niet alle binnen 
het nationale rechtssysteem beschikbare maatregelen had genomen die nodig waren 
om de beschikking ten uitvoer te leggen, heeft  zij juridische stappen gezet op grond 

(355) Het betrekkelijk hoge aantal Duitse terugvorderingszaken valt in zekere mate toe te schrijven aan 
problemen van voorbijgaande aard na de Duitse hereniging. Van de Spaanse terugvorderingszaken 
betreft meer dan de helft fi scale steunmaatregelen in Baskenland.

(356) 28 miljard EUR voor de EU-15, steun aan de landbouw, visserij, vervoer en kolenindustrie niet 
meegerekend.

(357) Beschikkingen van 20.10.2004 betreff ende Steunmaatregelen C 64/1997 (Westdeutsche 
Landesbank), C 48/2002 (Landesbank Berlin), C 69/2002 (Norddeutsche Landesbank), C 70/2002 
(Bayerische Landesbank), C 71/2002 (Hamburgische Landesbank), C 72/2002 (Landesbank 
Schleswig-Holstein), C 73/2002 (Landesbank Hessen-Thüringen).

(358) Steunmaatregel C 13B/2003; beschikking van 2.8.2004.
(359) Steunmaatregel C 68/2002; beschikking van 16.12.2003.
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van artikel 88, lid 2, of artikel 228, lid 2, van het EG-Verdrag. Dit was het geval in 
de zaak-Crédit Mutuel (360), de zaak-Kimberley Clark (361) en de zaak van de Spaanse 
openbare scheepswerven (362).

612. Lidstaten spelen een belangrijke rol bij de handhaving van de 
EU-staatssteunregels, omdat zij de terugvorderingsbeschikkingen moeten uitvoeren en 
met hun nationale recht concurrenten de mogelijkheid moeten bieden naar de rechter 
te stappen. Daarom is de Commissie een studie begonnen naar de handhaving van het 
EU-staatssteunbeleid op het nationale niveau. Doel van deze studie is na te gaan wat de 
sterktes en zwaktes zijn van de nationale terugvorderingsprocedures en een diepgaand 
inzicht te krijgen in de mogelijkheden die concurrenten hebben om naar de nationale 
rechter te stappen. De resultaten van deze studie zouden tegen eind 2005 beschikbaar 
moeten zijn.

2. Individuele zaken

Scott Kimberly Clark

613. In oktober constateerde de Commissie dat Frankrijk de beschikking van 
12 juli 2000 die de terugvordering gelastte van de steun voor Scott Paper (363), niet was 
nagekomen. Daarom besloot zij de zaak rechtstreeks op grond van artikel 88, lid 2, van het 
EG-Verdrag voor het Hof van Justitie te brengen (364). De terugvorderingsbeschikking 
van 12 juli 2000 wordt thans voor het Gerecht van eerste aanleg aangevochten door 
de begunstigde onderneming en de Franse lokale autoriteiten (365). Tegelijk vecht de 
onderneming ook de nationale terugvorderingsbevelen aan voor de nationale rechter.

614. De Commissie vond het om diverse redenen nodig de zaak voor het Hof te 
brengen. De belangrijkste reden is wel dat de nationale autoriteiten en de nationale 
rechter erin toegestemd hebben de procedure voor de nationale rechter op te schorten 
totdat het Gerecht van eerste aanleg zijn arrest in deze zaak heeft  gewezen. Dit is in 
strijd met artikel 242 van het EG-Verdrag, dat bepaalt dat een beroep bij het Hof 
geen schorsende werking heeft . Voorts zijn er in het Franse recht geen voorlopige 
maatregelen beschikbaar die garanderen dat de steun Scott wordt ontnomen zolang de 
procedure voor de nationale rechter loopt. Tot slot was de Commissie van mening dat 
Frankrijk niet had gehandeld overeenkomstig haar verplichting tot samenwerking met 
de Commissie, omdat zij sinds juli 2003 geen nieuwe informatie had gegeven over de 
terugvordering.

(360) Steunmaatregel C 88/1997. Zaak C-337/04 bij het Hof van Justitie.
(361) Steunmaatregel C 38/1998; beschikking van 6.10.2004
(362) Steunmaatregel C 3/1999; beschikking van 13.10.2004.
(363) Steunmaatregel C 38/1998 (PB L 12 van 15.1.2002).
(364) Beschikking van 6.10.2004.
(365) Zaken T-366/00 en T-369/00.
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Spaanse scheepswerven

615. Op 26 juni 2003 oordeelde het Hof van Justitie dat Spanje zijn verplichting 
om de terugvorderingsbeschikking van 26 oktober 1999 betreff ende steun aan de 
openbare scheepswerven (366) uit te voeren, niet was nagekomen (367). In oktober 2004 
constateerde de Commissie dat Spanje nog steeds niet de terugvorderingsbeschikking 
van 26 oktober 1999 ten uitvoer had gelegd, en dat de steun nog niet daadwerkelijk was 
terugbetaald. Daarom oordeelde de Commissie dat Spanje het arrest van het Hof van 
Justitie van 26 juni 2003 niet was nagekomen en besloot zij in deze zaak de procedure 
van artikel 228, lid 2, van het EG-Verdrag toe te passen. Op 13 oktober besloot de 
Commissie dan ook Spanje een ingebrekestelling te zenden, waarin zij de feiten en haar 
beoordeling van de zaak uiteenzette, met het verzoek aan Spanje zijn opmerkingen 
terzake te maken. Deze brief werd op 18 oktober gezonden. De Spaanse autoriteiten 
hebben hun opmerkingen gemaakt bij brief van 21 december.

D — RECHTSZAKEN: EEN SELECTIE

Spaanse belastingmaatregelen (368)

616. Het Hof van Justitie moest zich uitspreken over een beroep dat de Spaanse 
regio Territorio Histórico de Álava en de onderneming Ramondín Cápsulas SA 
tegen een arrest van het Gerecht van eerste aanleg hadden ingesteld. Beide partijen 
hadden bij het Gerecht beroep ingesteld tegen een beschikking waarin de Commissie 
oordeelde dat een bepaalde vorm van preferente behandeling door de fi scus staatssteun 
vormde, die bovendien onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt, omdat 
het toegekende belastingvoordeel het regionalesteunplafond van 25 % NSE voor de 
betrokken regio overschreed.

617. Daarom had de Commissie ook de terugbetaling van deze steunbedragen 
gelast. De klagers hadden de beschikking bij het Gerecht aangevochten omdat de 
Commissie misbruik van haar bevoegdheid zou hebben gemaakt.

618. De onderneming betoogde dat de Commissie haar exclusieve bevoegdheden 
inzake staatssteuntoezicht had misbruikt om een fi scale harmonisatie tot stand te 
brengen waartoe de lidstaten anders moeilijk kunnen toe overtuigd worden. Het Hof 
van Justitie heeft  dit argument verworpen omdat geen bewijzen waren geleverd dat de 
Commissie — door de maatregel als staatssteun aan te merken — fi scale harmonisatie 
tot stand trachtte te brengen.

(366) Steunmaatregel C 3/1999 (PB L 37 van 12.2.2000).
(367) Zaak C-404/00, Commissie/Spanje, Jurispr. 2003, blz. I-6695.
(368) Gevoegde zaken C-186/02 P en C-188/02 P, Ramondín SA en Ramondín Cápsulas SA (C-186/02 

P) en Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-188/02 P)/Commissie, Jurispr. 
2004 blz. I-10653.
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619. Het Hof verwierp ook de argumenten van de klagers dat de belastingmaatregelen 
niet onder de staatssteunregels zouden vallen, omdat zij waren geïntroduceerd vóór de 
Ecofi n-Raad van 1 december 1997 en de mededeling van de Commissie van 10 december 
1998 over de toepassing van de regels betreff ende staatssteun op het gebied van de 
directe belastingen op ondernemingen. Omdat dit rechtsmiddel niet voor het Gerecht 
was aangevoerd, doch pas in de beroepsprocedure was geïntroduceerd, heeft  het Hof 
het als onontvankelijk verworpen.

Griekse landbouwcoöperaties

620. In zijn arrest van 29 april (369) heeft  het Hof van Justitie een negatieve 
eindbeschikking van de Commissie over de hele lijn bevestigd. Bij die beschikking ging 
het om de terugvordering van in totaal rond 763 miljoen EUR staatssteun (volgens 
Griekse berekeningen van 2000) die aan diverse verliesgevende landbouwcoöperaties 
was gegeven, waaronder de zuivelcoöperatie AGNO. Omdat in deze zaak steun was 
uitgekeerd zonder de toestemming van de Commissie, achtte het Hof de terugvordering 
(met rente) zeven jaar nà de betaling van de steun rechtmatig en niet in strijd met het 
beginsel van het gewettigd vertrouwen. Het Hof bevestigde ook dat, zelfs indien de 
steun was gemeld en de Commissie niet binnen twee maanden had gereageerd, het feit 
dat de steun door de lidstaat werd uitgekeerd zonder dat de Commissie van de betaling 
in kennis werd gesteld (de zogenaamde Lorenz-rechtspraak), betekende dat de steun 
terecht als niet-aangemelde steun was aangemerkt.

Mineralenaangiftesysteem (MINAS)

621. In zijn arrest van 29 april (370) heeft  het Hof van Justitie een negatieve 
eindbeschikking van de Commissie over de hele lijn bekrachtigd. Deze beschikking 
betrof steun aan glastuinbouwbedrijven en bepaalde andere tuinbouwbedrijven in de 
vorm van een vrijstelling van de mineralenheffi  ng (MINAS). Het Hof verklaarde met 
name dat:

— het aan de lidstaat is om te bewijzen dat diff erentiaties binnen de regeling door de 
aard of de opzet van het belastingstelsel worden gerechtvaardigd;

— het argument als zou MINAS niet dienen om belastinginkomsten te genereren, 
niet voldoende is om de litigieuze vrijstelling onmiddellijk van de kwalifi catie als 
staatssteun uit te sluiten. Er werd niet betwist dat de bewuste vrijstelling leidt tot 
een verlies aan middelen die in de begroting van de staat hadden moeten worden 
opgenomen.

(369) Zaak C-278/00, Griekenland/Commissie, Jurispr. 2004, blz. I-3997.
(370) Zaak C-159/01, Nederland/Commissie, Jurispr. 2004, blz. I-4461.
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Portugese landbouwsteun

622. In een arrest van 29 juni (371) heeft  het Hof van Justitie de bevoegdheden 
van de Commissie op het gebied van staatssteuntoezicht verduidelijkt en versterkt. 
Op 25 november 1999 en 4 oktober 2000 had de Commissie twee negatieve 
eindbeschikkingen gegeven betreff ende staatssteun die Portugal onrechtmatig 
aan varkenshouders had verleend om hen voor lage prijzen te compenseren. Deze 
beschikkingen eisten dat Portugal de steun van de boeren terugvorderde. Portugal heeft  
de beschikkingen niet voor het Hof van Justitie aangevochten. Wel heeft  het veel later 
de Raad verzocht nieuwe staatssteun toe te staan voor een bedrag dat overeenstemde 
met het bedrag dat volgens de beschikkingen van de Commissie moest worden 
teruggevorderd — zodat de boeren niets hoefden terug te betalen. Op 21 januari 2002 
heeft  de Raad gebruikgemaakt van zijn bijzondere bevoegdheden op grond van artikel 
88, lid 2, van het EG-Verdrag om in uitzonderlijke omstandigheden met eenparigheid 
van stemmen staatssteun toe te staan. De Commissie heeft  beroep ingesteld tegen 
deze beschikking van de Raad, omdat zij vond dat hiermee de beschikkingen van de 
Commissie werden omzeild en er sprake was van misbruik van bevoegdheid door de 
Raad. Ook zou er rechtsonzekerheid ontstaan wanneer de Raad steeds een beschikking 
van de Commissie die van kracht is geworden, kan intrekken.

623. In zijn arrest van 29 juni heeft  het Hof van Justitie het standpunt van de 
Commissie volledig gesteund en de beschikking van de Raad nietig verklaard. Het 
Hof was van oordeel dat, wanneer de Commissie een negatieve eindbeschikking over 
bepaalde steunmaatregelen heeft  gegeven, de lidstaat niet meer het recht heeft  de zaak 
voor de Raad te brengen. Evenmin is de Raad nog bevoegd deze steun goed te keuren. 
In die fase kunnen geen uitzonderlijke omstandigheden meer worden ingeroepen.

624. Wanneer de Commissie de formele onderzoeksprocdure heeft  ingeleid, 
moet de lidstaat zijn verzoek tot de Raad richten vooraleer de Commissie haar 
eindbeschikking geeft . In dat geval wordt de procedure voor de Commissie voor drie 
maanden geschorst. Geeft  de Raad binnen die drie maanden eenparig een beschikking, 
dan kan de Commissie de procedure niet voortzetten. Beslist de Raad niet binnen die 
termijn van drie maanden, dan zet de Commissie haar onderzoek voort. (In deze zaak 
had de Raad zijn beschikking vastgesteld lang nadat de Commissie een eindbeschikking 
had gegeven.)

625. Het Hof van Justitie bevestigde ook dat de Raad geen beschikking mag geven 
waarbij nieuwe staatssteun wordt toegestaan die ondernemingen „compenseert” voor 
de terugvordering van steun die de Commissie in een eindbeschikking onverenigbaar 
heeft  verklaard. De Raad kan het volledige eff ect van een negatieve eindbeschikking die 
de terugvordering van steun eist, niet blokkeren of annuleren (zoals in deze zaak wel 
was gebeurd).

(371) Zaak C-110/02, Commissie/Raad, Jurispr. 2004, blz. I-6333.
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626. Om de nodige rechtszekerheid te garanderen, is het van essentieel belang 
dat de Commissie en de Raad vermijden tegenstrijdige beschikkingen over dezelfde 
steunmaatregel te geven.

Pearle BV

627. In zijn arrest van 15 juli (372) verklaarde het Hof van Justitie dat verordeningen 
die een publiekrechtelijk bedrijfslichaam heeft  vastgesteld om een ten behoeve van 
zijn leden georganiseerde en door hen vastgestelde reclamecampagne te fi nancieren 
door middel van bij die leden geïnde middelen die verplicht worden aangewend voor 
de fi nanciering van die campagne, geen deel uitmaken van een steunmaatregel in de 
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Vast staat dat deze fi nanciering heeft  
plaatsgevonden met middelen waarover dit publiekrechtelijk bedrijfslichaam op geen 
enkel moment vrijelijk heeft  kunnen beschikken.

E — STATISTISCHE GEGEVENS  

(372) Zaak C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV en Rinck Opticiens BV/Hoofdbedrijfschap 
Ambachten, Jurispr. 2004, blz. I-7139.
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Grafiek 6
Ontwikkeling van het aantal geregistreerde steunzaken (met uitzondering
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Grafiek 7
Ontwikkeling van het aantal beschikkingen en besluiten (met uitzondering 
van landbouw, visserij, vervoer en steenkoolindustrie) — periode 1999-2004
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Grafiek 8
Aantal beschikkingen en besluiten per lidstaat in 2004 (met uitzondering 
van landbouw,  visserij, vervoer en steenkoolindustrie)
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V — INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

A — UITBREIDING EN WESTELIJKE BALKAN

628. 1 mei 2004 was de dag van de uitbreiding van de Europese Unie met tien 
nieuwe lidstaten. Deze soepele toetreding kwam er nadat de mededingingswetgeving 
van deze landen over verschillende jaren met succes op één lijn werd gebracht met 
de concurrentievoorschrift en van de EU. Dit proces behelsde de totstandbrenging van 
een regelgevend kader voor antitrust-/fusie- en staatssteuncontrole, de oprichting van 
mededingings- en staatssteunautoriteiten met voldoende administratieve capaciteit en 
de daadwerkelijke handhaving van deze regels.

629. De mededingingsautoriteiten van de tien nieuwe lidstaten werden volledig 
geïntegreerd in het European Competition Network, waaraan zij vóór de toetreding 
reeds als waarnemers deelnamen. In de aanloop tot de toetreding onderzocht 
de Commissie de staatssteunmaatregelen die deze landen bleven aanmelden 
overeenkomstig het bestaande staatssteunmechanisme in het Toetredingsverdrag. 
Alle steunmaatregelen die na de toetreding van toepassing blijven, die als staatssteun 
worden beschouwd en niet opgenomen zijn op de bestaande steunlijst, worden geacht 
nieuwe steun te vormen. De Commissie hield de mogelijke probleemgebieden die aan 
het licht kwamen in haar uitgebreide monitoringverslag in het oog.

630. De Commissie heeft  de onderhandelingen over de mededingingshoofdstukken 
met Bulgarije en Roemenië ook zeer actief voortgezet. De onderhandelingen werden 
afgerond in december en zullen gevolgd worden door een intensieve beoordelings- en 
ondersteuningsfase vóór de toetreding van deze landen tot de EU in 2007.

631. In oktober heeft  de Commissie een verslag en een aanbeveling bekendgemaakt 
over de vooruitgang die Turkije heeft  geboekt in de richting van de toetreding, 
met het oog op de beslissing van de Europese Raad in december 2004 om de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije te openen. Als onderdeel van dit proces zal 
de Commissie een aanvullende beoordeling moeten maken van de mededingings- en 
staatssteunregelingen wanneer deze eenmaal in Turkije ingevoerd zullen zijn.

632. Wat Kroatië betreft , evalueerde de Commissie het Kroatische 
mededingingsbeleid in het kader van het advies dat zij in maart heeft  uitgebracht over 
het door Kroatië aangevraagde EU-lidmaatschap. De Commissie versterkte ook haar 
samenwerking met de Kroatische mededingingsautoriteit.

633. De Commissie heeft  ten slotte de ontwikkeling van goed functionerende 
concurrentieregelingen in alle landen van de westelijke Balkan actief ondersteund. Dit 
omvatte onder meer hulp bij het opstellen van wetten op het gebied van concurrentie 
en staatssteun, advies bij de oprichting van de noodzakelijke instellingen voor de 
handhaving van deze regels en de bevordering van concurrentiediscipline. Samen 
met het TAIEX-bureau van het directoraat-generaal Uitbreiding organiseerde het 
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directoraat-generaal Concurrentie ook twee opleidingsseminaries van twee dagen voor 
functionarissen uit de westelijke Balkan: een over staatssteun in oktober en een andere 
over antitrustzaken in november.

B — NABUURSCHAPSBELEID

634. In de context van het initiatief van het Europees nabuurschapsbeleid werd 
in 2004 over actieplannen met Israël, Jordanië, Moldavië, Marokko, de Palestijnse 
Autoriteit, Tunesië en Oekraïne onderhandeld. Alle actieplannen, behalve het plan dat 
met de Palestijnse Autoriteit werd overeengekomen, behelzen een onderdeel over het 
concurrentiebeleid.

635. De actiepunten op het gebied van de concurrentie hebben betrekking op 
antitrust en staatssteun (behalve voor Israël, waar er geen actiepunten op het gebied 
van antitrust zijn, aangezien de handhaving van de antitrustregels in Israël reeds 
ver gevorderd is). Op het gebied van antitrust, hebben de actiepunten tot doel de 
handhaving van de concurrentievoorschrift en en de capaciteit en onafh ankelijkheid 
van de mededingingsautoriteit te versterken. Op het gebied van staatssteun wordt 
ernaar gestreefd de in de EU en partnerlanden gebruikte defi nities te harmoniseren en 
de wederzijdse transparantie te verbeteren.

C — BILATERALE SAMENWERKING

1. Inleiding

636. De Commissie werkt op bilaterale basis samen met talrijke mededingingsauto-
riteiten, in het bijzonder die van de belangrijkste handelspartners van de Gemeenschap. 
De Europese Unie heeft  hechte samenwerkingsovereenkomsten op mededingingsge-
bied met de Verenigde Staten, Canada en Japan.

637. De belangrijkste onderdelen van deze overeenkomsten betreff en het verschaff en 
van onderlinge informatie en de coördinatie op het gebied van de handhaving, alsook 
het uitwisselen van niet-vertrouwelijke informatie. Krachtens de overeenkomsten kan 
één van beide partijen de andere partij verzoeken handhavend op te treden (positieve 
courtoisie), en kan de ene partij rekening houden met de gewichtige belangen van de 
andere partij bij het handhavend optreden (traditionele courtoisie).

638. De Europese Unie heeft  ook verschillende vrijhandelsovereenkomsten 
gesloten, zoals de Euro-mediterrane overeenkomsten en de overeenkomsten met 
bepaalde Latijns-Amerikaanse landen, waarin meestal basisbepalingen betreff ende de 
samenwerking bij concurrentiezaken zijn opgenomen. De samenwerking tussen de 
Commissie en de mededingingsautoriteiten van de OESO-lidstaten vindt plaats op 
grond van een in 1995 door de OESO goedgekeurde aanbeveling.
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2. Overeenkomsten met de VS, Canada en Japan

Verenigde Staten

639. De samenwerking met de mededingingsautoriteiten van de VS is gebaseerd 
op specifi eke overeenkomsten inzake samenwerking op mededingingsgebied (373).

640. De Commissie heeft  haar hechte samenwerking met de Antitrust Division 
van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) en de Amerikaanse Federal Trade 
Commission (FTC) in de loop van 2004 voortgezet. De ambtenaren van de Commissie 
en hun collega’s van de beide Amerikaanse diensten hadden frequente en intensieve 
contacten. Deze contacten gaan van uitvoerige besprekingen van concrete zaken tot 
meer algemene aangelegenheden in verband met het mededingingsbeleid. De contacten 
in verband met de zaken hebben meestal de vorm van telefoongesprekken, e-mails, 
het uitwisselen van documenten, of zijn andere vormen van communicatie tussen 
de teams die de zaken behandelen. Deze samenwerking blijft  wederzijds aanzienlijke 
vruchten afwerpen omdat de respectieve handhavingsactiviteit wordt versterkt, 
nodeloze confl icten of onverenigbaarheden tussen die handhavingsactiviteiten worden 
vermeden en er een beter begrip tot stand komt voor elkaars mededingingsbeleid.

641. In de loop van 2004 werd de samenwerking op het gebied van fusietoezicht 
met de Amerikaanse antitrustdiensten intensief voortgezet. De in 2002 aangenomen 
beste praktijken tussen de EU en de VS inzake samenwerking bij fusiecontrole vormen 
een nuttig kader voor samenwerking, in het bijzonder omdat wordt vastgesteld op 
welke kritische punten van de procedure samenwerking bijzonder nuttig kan zijn. In 
de praktijk wordt bij zaken op een zeer pragmatische en soepele manier samengewerkt, 
afh ankelijk van de zaak en de betrokken kwesties.

642. In 2004 hebben talrijke fusiezaken een invloed gehad op beide zijden van 
de Atlantische Oceaan. Daarbij kwam in aanzienlijke mate praktische samenwerking 
en een uitwisseling van standpunten tussen de respectieve Europese en Amerikaanse 
teams die de zaken behandelen, kijken. In dat jaar was er sprake van aanzienlijke 
samenwerking in de volgende zaken: Oracle/Peoplesoft , Sony/BMG, Air France/KLM, 
Sanofi /Aventis, Sygenta/Advanta, Air Liquide/Messer, Agfa/Lastra, Magna/NVC en 
Microsoft /Time Warner/Contentguard.

(373) De overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen betreff ende de toepassing van hun mededingingsregels werd 
op 23.9.1991 gesloten. Bij een gezamenlijk besluit van de Raad en de Europese Commissie van 
10.4.1995 werd de overeenkomst goedgekeurd en van toepassing verklaard vanaf de datum van 
ondertekening door de Commissie (PB L 95 van 27.4.1995). Op 4.6.1998 trad de overeenkomst 
inzake positieve internationale courtoisie in werking, die de bepalingen inzake positieve courtoisie 
van de overeenkomst van 1991 versterkt (overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en 
de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreff ende de toepassing van de beginselen 
van positieve internationale courtoisie bij de handhaving van hun mededingingswetgeving (PB 
L 173 van 18.6.1998).
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643. Zoals in de vorige jaren blijkt uit de ervaring van de Commissie dat 
samenwerking en coördinatie met betrekking tot fusies het meest nuttig zijn op het 
vlak van de uitwerking van, onderhandeling over en uitvoering van corrigerende 
maatregelen voor de door de instanties vastgestelde concurrentieproblemen. Overleg 
helpt om een mogelijke inconsistente aanpak te vermijden, hetgeen zowel de fuserende 
partijen als de instanties zelf ten goede komt.

644. De voorbije jaren vond de samenwerking met betrekking tot het 
fusiecontrolebeleid meer algemeen plaats in het kader van de zogenaamde werkgroep 
fusies van de EU en de VS, een permanent forum voor de bespreking van het beleid 
tussen de instanties. Deze werkgroep heeft  tot doel het begrip van elkaars beleid en 
praktijken te verbeteren en de fusiecontrole aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
rechtlijniger te maken.

645. Naast de zaakgerelateerde samenwerking op fusiegebied werden de 
regelmatige informele contacten tussen de diensten in stand gehouden met 
betrekking tot vraagstukken inzake het fusiecontrolebeleid, waaronder vruchtbare 
gedachtewisselingen over enkele onderwerpen. In 2004 gingen deze contacten over 
het pakket inzake de hervorming van de fusiecontrole van de Commissie, de studie 
van de Commissie over de effi  ciëntie van haar beleid inzake corrigerende maatregelen 
en de reeds aangevangen interne overwegingen over hoe de beoordeling van niet-
horizontale fusies moet worden aangepakt, waarover de Commissie richtsnoeren zal 
bekendmaken.

646. In de loop van het jaar werden er ook geregeld contacten gelegd met betrekking 
tot een aantal andere zaken. De bilaterale samenwerking tussen de Commissie en het 
Amerikaanse ministerie van Justitie was buitengewoon intens in kartelzaken: er waren 
talrijke contacten tussen ambtenaren van de dienst kartelzaken binnen de Commissie 
en hun collega’s bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het ging daarbij vooral om 
de uitwisseling van informatie over specifi eke zaken, maar ook beleidsvraagstukken 
kwamen in de discussies aan bod. Vele van de contacten in verband met deze zaken 
kwamen er na gelijktijdige verzoeken om immuniteit in de VS en de EU, waarbij 
de autoriteiten ervoor poogden te zorgen dat de tijdspanne tussen hun respectieve 
optreden zo kort mogelijk was. De werkgroep intellectuele-eigendomsrechten hield 
begin 2004 een videoconferentie.

647. Op 28 september had commissaris Mario Monti een ontmoeting met de 
hoofden van de Amerikaanse antitrustdiensten, Deborah Majoras, voorzitter van de 
Federal Trade Commission en Hew Pate, Assistant Attorney General, op de jaarlijkse 
bilaterale bijeenkomst van de EU en de VS in Brussel.

648. De Commissie deed in de loop van het jaar 54 formele kennisgevingen. Ze 
ontving in dezelfde periode 28 formele kennisgevingen van de VS-autoriteiten.
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Canada

649. De samenwerking met het Canadian Competition Bureau is gebaseerd op de 
samenwerkingsovereenkomst op mededingingsgebied tussen de EU en Canada die in 
1999 werd ondertekend (374). De contacten tussen de Commissie en het Competition 
Bureau, haar Canadese tegenhanger, waren talrijk en vruchtbaar. De besprekingen 
hadden zowel betrekking op zaakgerelateerde kwesties als op meer algemene 
beleidskwesties. De zaakgerelateerde contacten bestreken alle terreinen van de 
handhaving van het mededingingsrecht, hoewel deze contacten gewoonlijk betrekking 
hadden op fusie- en kartelonderzoeken.

650. De contacten tussen de diensten hebben meestal de vorm van 
telefoongesprekken, e-mails, en conference calls tussen de teams die de zaken 
behandelen. Wat betreft  kartelzaken omvat dit ook de coördinatie van het onderzoek.

651. De Commissie en het Canadian Competition Bureau zetten ook hun overleg 
over algemene concurrentiekwesties die van gemeenschappelijk belang zijn, voort. In dit 
verband werden twee bijeenkomsten gehouden in Brussel, één op 9 februari, toegespitst 
op het fusiebeleid, en de andere op 16 februari, toegespitst op de samenwerking bij het 
onderzoek van kartels. Voorts vond op 11 oktober in Parijs een bijeenkomst plaats 
waarop de beoordeling van de effi  ciëntie van de fusiecontrole aan de orde kwam.

652. De Commissie deed in de loop van het jaar twee formele kennisgevingen, 
terwijl zij in dezelfde periode zeven formele kennisgevingen van de Canadese 
autoriteiten ontving.

Japan

653. De samenwerking met de Japanse Commissie voor eerlijke handelspraktijken 
is gesteund op de samenwerkingsovereenkomst van 2003 (375). In de loop van 2004 
werden de contacten met de Japanse Commissie voor eerlijke handelspraktijken steeds 
veelvuldiger; daarbij ging het zowel om zaakgerelateerde kwesties als meer algemene 
beleidskwesties.

654. Naast de talrijke contacten over afzonderlijke zaken, zetten de Europese 
Commissie en de Japanse Commissie voor eerlijke handelspraktijken hun lopende 
overleg over algemene concurrentiekwesties die van gemeenschappelijk belang zijn, 
voort. In dit verband werden in 2004 twee bijeenkomsten gehouden in Brussel, één op 

(374) Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van Canada betreff ende 
de toepassing van hun mededingingsrecht (PB L 175 van 10.7.1999). De overeenkomst werd van 
kracht na de ondertekening ervan tijdens de top van de EU en Canada op 17.6.1999 in Bonn.

(375) Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreff ende 
samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten (PB L 183 van 22.7.2003). 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Japan, die op 10.7.2003 
in Brussel werd ondertekend, werd op 9.8.2003 van kracht.
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25 februari, toegespitst op het concentratiebeleid, en de andere op 9 maart, toegespitst 
op de samenwerking bij het onderzoek in kartelzaken.

655. De jaarlijkse bilaterale bijeenkomst tussen de Europese Commissie en de Japanse 
Commissie voor eerlijke handelspraktijken vond op 16 september plaats in Brussel. De 
partijen bespraken de recente beleidsontwikkelingen en verdere vooruitzichten voor de 
bilaterale samenwerking. Ook volgde de Europese Commissie met veel belangstelling 
de aan de gang zijnde hervorming van het Japanse mededingingsrecht.

656. De Europese Commissie deed in de loop van het jaar vier formele kennis-
gevingen, terwijl zij in dezelfde periode geen formele kennisgevingen van de Japanse 
autoriteiten ontving.

3. Samenwerking met andere landen en regio’s

Australië

657. In de loop van 2004 heeft  de Commissie samengewerkt met de mededingingsau-
toriteiten van diverse andere OESO-landen, vooral met Australië. Deze contacten betrof-
fen zowel zaakgerelateerde als meer algemene kwesties inzake mededingingsbeleid.

China

658. Op 6 mei ondertekenden commissaris Mario Monti en Bo Xilai, minister van 
Handel van de Volksrepubliek China, een kaderovereenkomst voor een gestructureerde 
dialoog over het concurrentiebeleid tussen de Europese Unie en China. China nam voor 
het eerst het initiatief voor een dergelijke dialoog met derde landen. De gesprekken 
hebben als voornaamste doel een forum tot stand te brengen voor overleg en meer 
doorzichtigheid tussen China en de EU op dit gebied en de technische bijstand en 
capaciteitopbouwsteun van de EU voor China op het gebied van het concurrentiebeleid 
te verbeteren. De start van deze dialoog komt precies op het juiste moment aangezien 
China bezig is met het ontwerp van een volwaardige mededingingswetgeving.

659. Volgens de kaderovereenkomst zal de dialoog de vorm aannemen van: 
i) uitwisseling van standpunten over de huidige situatie van de wetgeving en de 
handhaving van het antitrustbeleid en ervaringen en nieuwe ontwikkelingen op dit 
gebied; ii) uitwisseling van meningen over de fusieregelgeving en de handhaving ervan; 
iii) uitwisseling van ervaringen met de oprichting van mededingingsautoriteiten, 
alsmede met de concurrentiebevorderende rol van deze autoriteiten; iv) uitwisseling 
van gedachten over multilaterale initiatieven op het gebied van de mededinging, 
met de nadruk op de strijd tegen hardcore kartels; v) uitwisseling van standpunten 
over de liberalisering van openbare nutssectoren en het ingrijpen van de staat in het 
marktproces; vi) uitwisseling van ervaringen met betrekking tot de bewustmaking van 
de ondernemingen en het publiek van de mededingings- en antimonopoliewetgeving; 
en vii) samenwerking om de technische bijstand en de capaciteitopbouwsteun van de 
EU aan China te bevorderen.
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660. Sedert de ondertekening van de kaderovereenkomst heeft  de Commissie 
een aantal bijeenkomsten gehad met Chinese ambtenaren die betrokken zijn bij het 
ontwerp van de nieuwe mededingingswetgeving. Zij heeft  ook presentaties gegeven aan 
delegaties uit Peking en opmerkingen gemaakt over het ontwerp van de aangekondigde 
Chinese mededingingswetgeving.

Europese vrijhandelszone

661. In de loop van het jaar zette de Commissie tevens haar nauwe samenwerking 
voort met de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (de ESA) bij de toepassing van 
de overeenkomst betreff ende de Europese Economische Ruimte.

Korea

662. Op 28 oktober ondertekenden commissaris Mario Monti en Chul-Kyu 
Kang, het hoofd van de Commissie voor eerlijke handelspraktijken van de Republiek 
Korea, een memorandum van overeenstemming waarin de voorwaarden voor een 
bilaterale dialoog inzake de mededinging tussen de EU en Korea zijn vastgesteld. 
Het memorandum heeft  als voornaamste doel een permanent forum op te richten 
voor overleg, transparantie en de uitwisseling van ervaringen en standpunten tussen 
de Europese Commissie en de Commissie voor eerlijke handelspraktijken. De 
samenwerking tussen deze mededingingsinstanties is uitstekend en zij hebben vaak 
dezelfde standpunten bij multilaterale concurrentieforums zoals het International 
Competition Network (ICN) en de OESO. Korea is een van de meer actieve deelnemers 
aan deze forums; in april organiseerde het land de jaarlijkse conferentie van het ICN 
in Seoel. In dit multilateraal verband hebben beide autoriteiten geregeld van mening 
gewisseld over concurrentievraagstukken die van gemeenschappelijk belang zijn. Het 
memorandum van overeenstemming vormt een formele basis voor deze dialoog.

663. Samengevat voorziet het memorandum van overeenstemming in het volgende: 
i) jaarlijkse overlegbijeenkomsten; ii) uitwisseling van informatie over belangrijke 
punten van zorg tussen de instanties; iii) uitwisseling van studies van deskundigen; 
iv) kennisgeving van handhavingsactiviteiten die een invloed kunnen hebben op de 
gewichtige belangen van de andere instantie; v) uitwisseling van gegevens over de 
huidige situatie van de wetgeving en de tenuitvoerlegging van het mededingingsbeleid, 
ervaringen en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied; en vi) uitwisseling van standpunten 
over multilaterale mededingingsinitiatieven, vooral op het gebied van de strijd tegen 
internationale hardcore kartels. De samenwerking tussen de instanties is onderworpen 
aan de respectieve wetgeving van elk van de partijen, in het bijzonder de regels ter 
bescherming van de vertrouwelijkheid van informatie.

Latijns-Amerika

664. In 2004 werden de contacten met de mededingingsautoriteiten van Brazilië en 
Mexico intensiever. Het ging daarbij om conference calls tussen de teams die dezelfde 
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mondiale fusiezaken behandelden, met het oog op een vergelijking en bespreking 
van de aanpak die werd gehanteerd bij de beoordeling van de fusies en de soorten 
corrigerende maatregelen die overwogen werden.

665. In de Andesregio zette de Commissie haar driejarig project verder ter 
verbetering en harmonisering van de Boliviaanse, Colombiaanse, Equadoraanse, 
Peruaanse en Venezolaanse mededingingswetgeving en ter ondersteuning van de 
instellingen die belast zijn met het toezicht en de tenuitvoerlegging.

D — MULTILATERALE SAMENWERKING

1. International Competition Network

666. Het International Competition Network (ICN), waarvan de Commissie stich-
tend lid is, bleef in stijgende lijn voortwerken. Het wordt thans algemeen erkend als 
een leidend multilateraal forum voor de bespreking van het internationale mededin-
gingsbeleid (376). Het ICN tracht de internationale samenwerking te vergemakkelijken 
en voorstellen te formuleren voor procedurele en materieelrechtelijke convergentie. 
Tegen eind 2004 telde het ICN 86 mededingingsinstanties uit 77 jurisdicties onder zijn 
leden. Daarmee omvat het de overgrote meerderheid van de mededingingsautoriteiten 
uit zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden die de wereld momenteel telt. 
Ook nodigt het ICN adviseurs uit de academische wereld, het bedrijfsleven, consu-
mentenorganisaties en de juridische wereld uit hun bijdrage te leveren aan zijn werk-
projecten. Sinds september 2004 is het hoofd van de Duitse mededingingsautoriteit, 
Dr. Ulf Böge, voorzitter van het bestuursorgaan van het ICN, de „Steering Group”.

667. In april hield het ICN zijn derde jaarlijkse conferentie in Seoel op uitnodiging 
van de Koreaanse Commissie voor eerlijke handelspraktijken. In Seoel besloten de leden 
van het ICN een nieuwe werkgroep kartels op te richten en vroegen zij de Europese 
Commissie deze samen met de Hongaarse mededingingsautoriteit voor te zitten.

668. Op de ICN-conferentie in Seoel werd ook een verslag besproken dat was 
opgesteld door de ICN-werkgroep betreff ende „Anti-trust Enforcement in the Regulated 
Sectors” (377), waarin de beperkingen en belemmeringen worden belicht waarmee 
mededingingsinstanties meestal te kampen hebben wanneer zij in gereguleerde sectoren 
ingrijpen. In het verslag ging ook speciale aandacht uit naar de regelingen in verband 
met de verdeling van het werk tussen mededingings- en regelgevende autoriteiten.

(376) Nadere informatie over het ICN is te vinden op de website:  
http://www.internationalcompetitionnetwork.org.

(377) Zie http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html.

http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.htm
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ICN-werkgroep inzake kartels

669. De ICN Cartel Working Group houdt zich bezig met de uitdagingen die 
gepaard gaan met de beteugeling van kartels op nationaal en internationaal niveau. 
Daarvoor beoordeelt de werkgroep de noodzaak en de voordelen van de strijd 
tegen kartels om zo internationale consensus te kunnen bereiken over hetgeen een 
optreden in dergelijke gevallen rechtvaardigt. Voorts worden er de meest effi  ciënte 
handhavingsinstrumenten besproken.

670. Als forum voor dit overleg heeft  de ICN-werkgroep inzake kartels in november 
in Sydney twee conferenties georganiseerd. Op een eerste ICN Cartel Workshop 
konden handhavers, voortbouwend op de ervaring van de vroegere International Cartel 
Workshop, hun knowhow met elkaar delen en hun onderzoekvaardigheden verbeteren 
om kartels te ontdekken. Vervolgens hebben vertegenwoordigers van meer dan 30 
mededingingsautoriteiten op een speciale „Leniency Workshop” een aantal wettelijke 
en praktische problemen besproken die voortvloeien uit gelijktijdige verzoeken om 
immuniteit van geldboeten in verschillende jurisdicties. De documenten betreff ende 
deze conferenties zullen openbaar worden gemaakt op de website van het ICN.

ICN-workshop onderzoektechnieken bij fusies

671. De subgroep „Merger Investigative Techniques” heeft  op 20 en 21 oktober 
dit jaar haar tweede workshop gehouden. De workshop werd georganiseerd door de 
Europese Commissie en bracht 130 juristen en economen uit 49 antitrustautoriteiten 
samen in Brussel om aan een hypothetische fusiezaak in de sojamelksector te werken. 
De particuliere sector werd vertegenwoordigd door 16 niet-gouvernementele adviseurs 
uit internationale advocatenkantoren met een ruime ervaring op het gebied van 
controleprocedures voor grensoverschrijdende fusies.

672. De workshop had onder meer tot doel ambtenaren van nationale mededingingsau-
toriteiten de gelegenheid te geven hun ervaringen op het gebied van de voor het onderzoek 
van fusiezaken relevante instrumenten en technieken uit te wisselen. Een andere doelstel-
ling was de mening van de particuliere sector over dit proces te horen en een vruchtbare 
dialoog tot stand te brengen tussen de offi  ciële instanties en de particuliere sector.

673. De deelnemers werkten aan een hypothetisch dossier inzake een fusie tussen 
de twee meest succesvolle sojamelkproducenten van het land.

674. In de simulatie werden zo veel mogelijk de belangrijkste stappen van een echt 
onderzoek in een fusiezaak nagebootst. De rol van de adviseurs uit de particuliere sector 
was de fuserende partijen te vertegenwoordigen en de transacties van hun cliënten 
voor te stellen als een „zaak die duidelijk geen problemen oplevert”, om voldoende 
scepticisme bij de deelnemers aan te wakkeren zodat zij ertoe aangezet werden een 
onderzoek in te stellen. In de verschillende subgroepen ontwikkelden de deelnemers een 
onderzoeksplan, bespraken zij verzoeken om documenten van de fuserende partijen, 
analyseerden zij verschillende soorten economisch en econometrisch bewijsmateriaal 
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en hielden zij zich ten slotte bezig met aan derde partijen geadresseerde verzoeken om 
informatie en met het vraagstuk van de vooringenomenheid van de respondenten.

ICN-werkgroep fusies — Subgroep aanmelding en procedures

675. In de loop van 2004 was de Commissie actief betrokken bij de werkzaamheden 
van deze subgroep. In het begin van het jaar stelde de subgroep vier gedetailleerde 
aanbevolen praktijken op de volgende gebieden op: 1) vertrouwelijkheid; 2) eerlijkheid 
van de procedures; 3) verloop van het onderzoek in fusieoperaties; en 4) samenwerking 
tussen autoriteiten. Deze aanbevelingen werden, na een interactieve presentatie en 
gedetailleerde besprekingen in speciale sessies, bekrachtigd door de ICN-leden in 
plenaire vergadering tijdens de jaarlijkse conferentie van het ICN in Seoel in april. 
De vier nieuwe praktijken brengen het totaal aantal aanbevolen praktijken die door 
het ICN werden goedgekeurd op basis van de ontwerpen van deze subgroep, op elf. 
De zeven andere praktijken betreff en: 1) voldoende verband tussen de eff ecten van de 
transactie en de rechtsbevoegdheid van de onderzoekers; 2) duidelijke en objectieve 
aanmeldingsplafonds; 3) fl exibiliteit bij het tijdstip van aanmelding van fusies; 
4) onderzoekstermijnen in fusiezaken; 5) vereisten voor de eerste aanmelding; 6) het 
verloop van het fusiecontroleonderzoek; en 7) transparantie.

676. Sinds Seoel heeft  de subgroep gewerkt aan twee nieuwe aanbevolen 
praktijken betreff ende enerzijds corrigerende maatregelen en anderzijds de 
handhavingsbevoegdheden, middelen en onafh ankelijkheid van de autoriteiten. Deze 
zullen worden voorgesteld op de volgende jaarlijkse conferentie die naar verwachting 
in juni 2005 in Bonn zal plaatsvinden. Daarnaast werkt de subgroep aan verschillende 
nieuwe projecten: het opstellen van één of verschillende modelformulieren, te 
gebruiken door fuserende partijen en mededingingsautoriteiten om afstand te doen van 
de bescherming van vertrouwelijke gegevens voor in het kader van het fusieonderzoek 
ingediende documenten; de verzameling van gegevens over de belemmeringen bij de 
tenuitvoerlegging van de aanbevolen praktijken in de verschillende landen en opstelling 
van een verslag over de moeilijkheden waarmee autoriteiten kampen om de praktijken en 
technieken met het oog op de opheffi  ng van deze belemmeringen, ten uitvoer te leggen; 
de voorbereiding van een studie inzake dossierkosten in het kader van de fusiecontrole; 
alsmede de eventuele verspreiding van aanbevolen praktijken aan de fuserende partijen, 
op basis van verkennende werkzaamheden door drie leden (Commissie van de EU, 
Zuid-Afrika en Canada). De subgroep blijft  de inspanningen op hervormingsgebied 
van nabij volgen en blijft  de ICN-leden ondersteunen die voornemens zijn wetgeving, 
regelgeving en praktijken van hun autoriteiten te veranderen, en samenwerken met 
niet-leden die nieuwe regelgeving inzake fusiecontrole uitwerken.

ICN-werkgroep inzake fusies — Subgroep „analytisch kader”

677. Op de jaarlijkse conferentie in Seoel presenteerde het voorzitterschap van deze 
subgroep (Offi  ce of Fair Trading van het Verenigd Koninkrijk) de uiteindelijke studie, 
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voorbereid door een consortium van advocatenkantoren, over fusierichtsnoeren in 
twaalf jurisdicties (met inbegrip van de EU). Sinds Seoel hebben het Britse Offi  ce of 
Fair Trading en de Ierse mededingingsautoriteit samen twee projecten geleid: 1) het 
opstellen van een checklist van belangrijke kwesties die in de fusierichtsnoeren aan bod 
moeten komen; en 2) een studie van verschillende soorten corrigerende maatregelen die 
wereldwijd in concentratieprocedures worden aanvaard, met het oog op de beoordeling 
van hun effi  ciëntie om de verschillende concurrentieproblemen uit de weg te ruimen. 
De Commissie is bij beide projecten betrokken als lid van een overleggroep.

ICN-workshop inzake de versterking van de capaciteit

678. In het kader van een ander ICN-project dat voornamelijk gericht is op de 
moeilijkheden waarmee vooral jonge mededingingsautoriteiten kampen, heeft  
de Commissie in februari 2004 in Parijs een workshop georganiseerd inzake de 
versterking van de capaciteit (378). Deze gebeurtenis bracht voor het eerst een groot 
aantal mededingingsautoriteiten samen met vertegenwoordigers van de donors die 
technischebijstandsprojecten fi nancieren op het gebied van de concurrentie.

679. De workshop had tot doel het wederzijdse begrip en de samenwerkingsre-
gelingen tussen de instanties die de technischebijstandsprojecten op concurrentiege-
bied fi nancieren en de autoriteiten die deze steun ontvangen, te verbeteren. Een van de 
belangrijkste conclusies van deze workshop luidde dat de autoriteiten die op zoek zijn 
naar fi nanciële middelen, zich vaak het beste tot de vertegenwoordigers van de donors 
in hun eigen land wenden.

2. OESO

680. De Commissie bleef actief meewerken en bijdragen aan de werkzaamheden 
van het OESO-mededingingscomité. Zij nam deel aan alle OESO-rondetafelgesprekken 
op concurrentiegebied, fungeerde als examinator van Rusland bij de collegiale toetsing 
van het Russische mededingingsbeleid en participeerde actief aan de toetsingen van 
het mededingingsbeleid van Mexico en Japan. Ook nam zij deel aan andere OESO-
vergaderingen op concurrentiegebied, zoals het „Global Forum on Competition” 
en de gezamenlijke vergaderingen van het mededingingscomité en de comités voor 
consumentenbeleid en handel.

681. In 2004 zijn er drie vergaderingen van het mededingingscomité belegd: in 
februari, juni en oktober. Tijdens de eerste bijeenkomst werd een rondetafelgesprek 
georganiseerd over het thema concurrentie en de regelgeving op het gebied van de 
watervoorziening. Daar werd een consensus bereikt over het feit dat het mogelijk was 
om de concurrentie te versterken op de wholesalemarkt en op de markt van de levering 
aan industriële afnemers. Het mededingingscomité heeft  eveneens de standpunten 

(378) Een verslag met de belangrijkste conclusies van deze workshop is te vinden op:  
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf.

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf
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gehoord van de vertegenwoordigers van de International Bar Association, de American 
Bar Association, de internationale Kamer van koophandel en het adviescomité inzake 
bedrijfsleven en industrie bij de OESO betreff ende de uitwisseling van informatie 
tussen de instanties die moeten toezien op de naleving van de mededingingsregels in 
het kader van internationale kartelonderzoeken. Op de vergadering in februari werd 
eveneens overeengekomen een ontwerp op te stellen voor een nieuwe aanbeveling 
van de OESO betreff ende het onderzoek in fusiezaken. Het ontwerp van de nieuwe 
aanbeveling is voltooid en zal in februari 2005 voor uiteindelijke goedkeuring aan het 
mededingingscomité worden voorgelegd.

682. Tijdens de tweede vergadering van het mededingingscomité werden vier 
rondetafelgesprekken georganiseerd. Op de eerste rondetafel werd ingegaan op het 
raakvlak tussen concurrentie en landbouw, met speciale aandacht voor het misbruik 
van koopkracht en de gezamenlijke verkoop in de nationale landbouwsectoren. De 
inspanningen van de gezamenlijke verkooporganisaties om de productie te verminderen 
en de prijzen te verhogen zullen waarschijnlijk de meest concurrentiebeperkende 
eff ecten sorteren. Dit kan nadelig zijn voor consumenten en voor het algemeen 
belang in ruime zin. De tweede rondetafel was toegespitst op de interactie tussen 
intellectuele-eigendomsrechten en de antitrustregels, met bijzondere aandacht 
voor de biotechnologie. De autoriteiten streven naar een beter evenwicht tussen de 
bescherming van innovatiestimulansen en het optreden tegen licentieovereenkomsten 
die de concurrentie belemmeren. Tijdens de derde rondetafel bespraken de OESO-
leden hoe te zorgen voor een gelijk speelveld wanneer de openbare sector zich gaat 
bezighouden met particuliere commerciële activiteiten. In de EU is die analyse 
gebaseerd op het principe dat nationale regeringen geen met de mededingingsregels 
onverenigbare steun aan openbare ondernemingen mogen toekennen of in stand 
houden, waarbij de belangrijkheid van de verstrekking van diensten van algemeen 
belang wordt erkend. Op de vierde rondetafel hebben de deelnemers het gehad over de 
economische gegevens die gewoonlijk in fusiezaken worden gebruikt, en over de beste 
manier om deze gegevens aan niet-economen te presenteren.

683. Op de derde vergadering van het mededingingscomité werden 
rondetafelgesprekken gevoerd over marktafscherming via afb raakprijzen en de private 
handhaving. Over beide kwesties bestaan verschillen in aanpak tussen de OESO-landen, 
en de besprekingen hebben geholpen om de verschillende wettelijke systemen beter te 
begrijpen. Tijdens de tweede rondetafel hebben een aantal OESO-landen initiatieven 
ter vergemakkelijking van de private handhaving voorgelegd; zij zijn ervan overtuigd 
dat bovenmatige ontrading moet worden vermeden, omdat dit een belangrijke rem 
kan vormen voor de innovatie. De werkgroepen van het comité hadden gesprekken 
over de concurrentie binnen de sector van de medische beroepen, structurele 
spreiding en de noodzaak om het publiek beter bewust te maken van de schade die 
kartels veroorzaken. De gesprekken over de medische beroepen waren toegespitst op 
wijzigingen in de regelgeving die de concurrentie zouden kunnen aanwakkeren. De 
kwestie van de markttoegang, in het bijzonder voor paramedische beroepen, vormde 
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een specifi ek punt van zorg in verschillende landen. Bij de kartelbesprekingen waren 
de autoriteiten het eens over het grote belang om aanbestedingsinstanties beter bewust 
te maken van de concurrentie- en kartelregelgeving.

684. In 2004 legde de Commissie het mededingingscomité 11 schrift elijke 
voorstellen voor over de volgende kwesties die in de OESO-rondetafelgesprekken aan 
bod zijn gekomen:

— concurrentie en regelgeving op het gebied van de watervoorziening,

— concurrentie en regelgeving in de landbouwsector,

— regulering van marktactiviteiten door de openbare sector — neutraliteit van de 
concurrentie,

— concurrentie in de medische beroepen,

— ervaringen met structurele scheiding in de spoorwegsector,

— ervaringen met structurele scheiding bij de postdiensten,

— de bewustwording verbeteren van de door kartels veroorzaakte schade,

— vaststellen en aanpakken van slecht functionerende markten (met het DG 
SANCO),

— grensoverschrijdende samenwerking inzake handhaving (met het DG SANCO),

— marktafscherming via afb raakprijzen,

— private handhaving van de antitrustregels.
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VI — VOORUITZICHTEN VOOR 2005

1. Antitrust

685. Wat kartels betreft , wordt het functioneren van de clementieregeling (met 
onder meer de procedures voor de behandeling van ondernemingsverklaringen) 
opnieuw bezien. De strijd tegen hardcore kartels blijft  een prioriteit.

686. Ook maatregelen tegen misbruik van machtsposities blijven hoog 
op de prioriteitenlijst staan. In de farmaceutische sector worden ook andere 
mededingingsbeperkende praktijken aangepakt. Er komen onderzoeken naar 
concurrentieverstorende beperkingen in onder meer de volgende sectoren: 
internationale mobieletelecomdiensten, mediamarkten, de automobielsector, snelle 
internettoegang, het optreden van gevestigde postbedrijven op de markten voor 
niet-gereserveerde diensten, en luchtvaartallianties in het reizigersverkeer. In het 
spoorvervoer zal de handhaving van de mededingingsregels, in nauwe samenwerking 
met de nationale mededingingsautoriteiten, worden geïntensiveerd. Bijzondere 
aandacht zal ook gaan naar fi nanciële markten, zoals bankdiensten en eff ectenhandel, 
en de energiesector.

687. Sectorale onderzoeken en andere instrumenten voor marktmonitoring zullen 
proactiever worden gebruikt dan in het verleden het geval was. Daarbij gaat de aandacht 
vooral naar de farmaceutische sector, de nieuwe media, de elektriciteitsmarkten en de 
markten voor retailbanking en -verzekeringen.

688. Wetgevingsinitiatieven staan vooral voor het vervoer gepland, met voorstellen 
van de Commissie om de groepsvrijstellingsverordening voor het zeevervoer in 
te trekken en de groepsvrijstellingsverordeningen voor lijnvaartconsortia en voor 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in het luchtvervoer te 
wijzigen. Andere initiatieven betreff en procedureregels (met een nieuwe mededeling 
over toegang tot het dossier) en beleidsvoornemens (zoals een groenboek over 
particuliere handhaving). De Commissie zet ook de doorlichting voort van haar beleid 
inzake misbruik van machtspositie.

2. Concentraties

689. Bij de concentratiecontrole is de herziening van het beleid van de Commissie 
inzake toezeggingen bij concentraties een prioriteit. Voorts zullen de resterende 
technische richtsnoeren worden bijgewerkt.

690. De handhavingswerkzaamheden zullen naar verwachting grotendeels op 
hetzelfde niveau blijven als in 2004.
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3. Staatssteun

691. Op wetgevingsgebied staat een raadplegingsdocument over de toekomst 
van het toezicht op staatssteun op stapel, maar ook richtsnoeren voor diensten van 
algemeen economisch belang en een groepsvrijstelling voor kleinschalige diensten van 
algemeen belang. Ook zijn er plannen voor een voorstel voor één enkele geconsolideerde 
groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun. Daarnaast staat de vaststelling van 
criteria voor de behandeling van zaken voor de terugvordering van staatssteun op de 
agenda.

692. Voorts komt er een herziening van de richtsnoeren regionale steun, van 
de richtsnoeren inzake O&O-steun en van de mededeling over risicokapitaal. Een 
mededeling over staatssteun en innovatie zal het systeem van staatssteuntoezicht 
doorlichten en nagaan waar aanpassingen nodig zijn. Ook wordt gedacht aan een 
overzicht waarin de ervaringen met milieusteun worden gebundeld.

693. Het staatssteuntoezicht zal focussen op de recente richtsnoeren inzake 
reddings- en herstructureringssteun, op steun die wordt gemeld in het kader 
van de multisectorale kaderregeling en op onderzoek naar fi scale steun voor off -
shoreondernemingen en inter-grouptransacties. De zaken van de overgangsmaatregelen 
uit de ijzer- en staalindustrie en de scheepsbouw in de nieuwe lidstaten zouden moeten 
worden afgerond; hetzelfde geldt ook voor de gestrande kosten in de EU-25. Een 
andere prioriteit zijn de zaken die verband houden met de fi nanciering van de openbare 
postdiensten, breedbanddiensten, en steun voor telecomexploitanten en omroepen.

4. Internationale activiteiten

694. DG Concurrentie zal in 2005 zijn samenwerking met de kandidaat-lidstaten 
en de overige landen in de westelijke Balkan voortzetten.

695. In 2005 beginnen onderhandelingen over actieplannen voor een tweede 
reeks partnerlanden in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (Armenië, 
Azerbeidzjan, Egypte, Georgië en Libanon).

696. De Commissie wil de EU-VS werkgroep over concentraties in stand houden. 
Deze zal wellicht ook in 2005 een discussieforum zijn.

697. De jaarvergadering van het International Competition Network zal van 6 tot 
en met 8 juni 2005 te Bonn plaatsvinden. Voor de Commissie zijn daar de uitkomsten 
van de werkgroep kartels, die de Commissie mee voorzit, van bijzonder belang.

698. In 2005 krijgt het EU-mededingingsbeleid voor het eerst een grondige 
peer review van de OESO, die het EU-mededingingsbeleid op zijn doelmatigheid en 
tenuitvoerlegging zal toetsen.

699. In het kader van de formele bilaterale dialoog tussen de EU en China op het 
gebied van de mededinging, zal de Commissie China verder bijstaan bij het opstellen 
van zijn mededingingswetgeving.
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