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FororD aF neelie Kroes
Medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitikken

På mødet i marts 2005 bekræftede Det Europæiske Råd, at bæredygtig økonomisk vækst 
og flere og bedre arbejdspladser fortsat står allerøverst på EU’s dagsorden. Den fornyede 
Lissabon-strategi er baseret på et partnerskab mellem medlemsstaterne, Kommissionen 
og beslutningstagerne i erhvervslivet, civilsamfundet og den akademiske verden. De 
mål, vi har sat os, er ambitiøse og kan kun virkeliggøres, hvis alle de implicerede udnyt-
ter alle de relevante politiske værktøjer fuldt ud.
For alle de bestræbelser, der inden for rammerne af dette partnerskab udfoldes for at 
bane vej for økonomisk vækst og nye arbejdspladser, spiller konkurrence en helt central 
rolle. Den konkurrencepolitik, som Europa-Kommissionen fører, har afgørende betyd-
ning, når det drejer sig om at gøre de europæiske markeder konkurrencedygtige og 
dermed øge produktiviteten. Vi må fortsætte med at udnytte den fuldt ud til at fremme 
et effektivt fungerende indre marked og skabe forudsætningerne for at stimulere viden 
og innovation, tiltrække flere investeringer og skabe flere og bedre arbejdspladser. Det 
er denne ambition, der ligger til grund for de prioriterede mål, jeg har opstillet for mit 
virke som EU-kommissær, og det er også den, der igennem hele 2005 har været driv-
kraften i vort arbejde med at udvikle og håndhæve konkurrencepolitikken.

Reform af konkurrencepolitikken

I juni 2005 vedtog Kommissionen de forslag, jeg havde fremsat om en omfattende, sam-
menhængende og vidtrækkende reform af statsstøttereglerne og -procedurerne, som et 
direkte bidrag til den fornyede Lissabon-strategi. De reformer, der skitseres i handlings-
planen på statsstøtteområdet, tager sigte på at realisere målet om mindre og mere mål-
rettet statsstøtte i overensstemmelse med de ønsker, Det Europæiske Råd gentagne 
gange har givet udtryk for. De vil også give medlemsstaterne klarere, mere udtømmen-
de, mindre bureaukratiske og mere forudsigelige rammevilkår for ydelse af statsstøtte.
Kontrollen med statsstøtte har ét vigtigt, overordnet mål — nemlig at skabe sikkerhed 
for, at virksomhederne kan konkurrere med hinanden efter de samme spilleregler — 
fordi en åben og fri konkurrence er vejen til økonomisk effektivitet, produktivitet og 
innovation. Men samtidig er det klart, at markedet i sig selv ikke altid kan skabe effek-
tive resultater. De reformer, vi har iværksat, tager sigte på at sikre, at de subsidier, der 
virkelig er nødvendige, målrettes rigtigt, således at de skaber færrest mulige konkur-
rencefordrejninger. Reformerne skal dermed hjælpe medlemsstaterne til at få det opti-
male resultat ud af den statsstøtte, de yder. Når statslige subsidier bruges på en intelli-
gent måde til at løse klart identificerede problemer, kan de føre til betydelige 
ekstragevinster — for borgerne, forbrugerne, virksomhederne, EU’s overordnede kon-
kurrenceevne, social og regional samhørighed, offentlige tjenester og foretagender, bæ-
redygtig vækst og kulturel mangfoldighed. Kommissionen vil videreudvikle den økono-
miske tilgang, den anlægger, for bedre at kunne identificere sådanne problemer og 
fremme en effektiv, målrettet og velgennemtænkt løsning af dem.
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Handlingsplanen vakte stor interesse, og vi modtog feedback fra over 130 respondenter, 
bl.a. Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regions-
udvalget. Vi er nu i gang med at implementere handlingsplanen og tager i forbindelse 
hermed hensyn til al den værdifulde feedback, vi fik under høringen.

I november offentliggjorde Kommissionen en pakke med foranstaltninger, der skal ska-
be øget retssikkerhed omkring finansieringen af tjenesteydelser af almindelig økono-
misk interesse. Der er tale om at sikre, at virksomheder kan modtage kompensation fra 
det offentlige til dækning af alle de omkostninger, de har ved at udføre offentlige opga-
ver, som de har fået overdraget af offentlige myndigheder, samtidig med at det sikres, at 
der ikke foregår en overkompensering, der kan virke konkurrencefordrejende. Efter de 
nye regler er tusinder af små foretagender, der udfører offentlige tjenester på lokalt plan, 
nu fritaget for anmeldelsespligten, når bestemte betingelser er opfyldt.

Ved årets udgang indførte vi de nye regionalstøtteretningslinjer for årene 2007-2013. I 
disse retningslinjer er der foretaget en afbalanceret afvejning mellem de forskellige inte-
resser, der er impliceret — de bidrager til at fremme målet om økonomisk samhørighed 
ved at målrette statsstøtten og sikre, at den kommer til at gå til de regioner, der har størst 
behov for den, samtidig med at sammenhængen med strukturfondene tilgodeses. Des-
uden tager de også sigte på at fremme støtteforanstaltninger knyttet til Lissabon-målene 
ved at give medlemsstaterne et større spillerum til at dække konkrete behov.

Gennemførelsen af den ambitiøse statsstøttereform, der blev sat i gang i 2005, vil fortsat 
stå øverst på min dagsorden i hele denne Kommissions embedsperiode.

På kartel- og monopolområdet var 2005 det første hele år med de moderniserede kon-
kurrenceregler og også det første hele år med Det Europæiske Konkurrencenetværk 
(der er et samarbejdsforum mellem Kommissionen og vore partnere i de nationale kon-
kurrencemyndigheder), som har været en succes. Jeg har været meget glad for at se det 
nære samarbejde og den udbredte gensidige støtte, der allerede har udviklet sig i net-
værket.

I december vedtog Kommissionen en grønbog om erstatningssøgsmål efter overtrædel-
ser af EU’s konkurrenceregler. Denne grønbog tog sigte på at få en åben debat igang om 
de hindringer, der i øjeblikket ligger i vejen for anlæg af sådanne søgsmål, og om, hvor-
dan man kan overvinde dem. Hvis det bliver lettere at rejse erstatningssag efter overtræ-
delser af konkurrencereglerne, vil forbrugere og virksomheder, som sådanne overtræ-
delser af EU’s konkurrenceregler har påført skade, kunne gøre brug af deres ret til at 
kræve erstatning fra skadevolderne. Det vil også bidrage til at styrke håndhævelsen af 
konkurrencereglerne overalt i Europa sideløbende med den indsats, der gøres af de of-
fentlige håndhævelsesmyndigheder. Jeg finder det meget vigtigt, at vi gransker de resul-
tater, vi hidtil har opnået med håndhævelsen af konkurrencereglerne, med kritiske øjne, 
så vi kan drage lære heraf i fremtiden. I 2005 offentliggjorde vi en rapport om tilsagn i 
fusionssager, der byggede på en indgående evaluering af udformningen og opfyldelsen 
af de tilsagn, fusionsparter har afgivet i over 40 fusionssager. Denne type evaluering vil 
vi udvide til også at omfatte andre aspekter af vor politik — og vi vil drage de fornødne 
konklusioner heraf for fremtiden.
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Endelig arbejder vi med udgangspunkt i de reformer, der blev gennemført i 2004, fortsat 
på at videreudvikle konkurrencepolitikken på et sundt økonomisk grundlag og kom-
munikere vor politik bedre ud til markedsaktørerne. I særdeleshed tog vi i 2005 fat på 
misbrug af dominerende stilling, ikke-horisontale fusioner og tilsagn i fusionssager, og 
resultaterne af dette arbejde vil foreligge i 2006.

Fokus på de mest skadelige former for konkurrencebegrænsende praksis

I 2005 var det kartelbekæmpelsen, der stod i centrum for vort arbejde. Karteller fører til 
dyrere varer og tjenesteydelser, de indskrænker udbuddet og hæmmer innovation, og 
de kan resultere i betydeligt højere omkostninger for vore virksomheder. Ordningen 
med bøderabat for samarbejde i kartelsager har resulteret i et stigende antal kartelsager. 
I løbet af 2005 har Kommissionen vedtaget fem beslutninger i kartelsager, hvor kartel-
deltagerne fik pålagt klækkelige bøder.
Vi har også iværksat omfattende sektorundersøgelser og dermed gjort brug af et værk-
tøj, der blev opdateret under reformerne i 2004, og som giver os mulighed for at se 
nærmere på brancher, hvor konkurrencen på markedet ikke forekommer at fungere så 
godt, som den kunne. Vi har fokuseret på finanssektoren og energisektoren, der begge 
leverer nøgleinput til en lang række andre sektorer. Vort mål er at få indkredset årsa-
gerne til problemerne på disse markeder og gribe ind med de nødvendige foranstaltnin-
ger, når vi har påvist, at der fra offentligt eller privat hold lægges hindringer i vejen for 
konkurrencen. De første resultater fra energisektorundersøgelsen blev offentliggjort og 
sendt ud til offentlig høring i slutningen af 2005. Vi arbejder videre med at konsolidere 
og udbygge det indre marked i disse sektorer og har til hensigt at afslutte disse undersø-
gelser i løbet af 2006.
Et andet vigtigt middel til at sikre fortsat konkurrence på markederne er fusionskontrol-
len. I 2005 har et antal fusionssager vedrørt sektorer under liberalisering — et tegn på, 
at det indre marked er ved at blive virkelighed i disse sektorer. I flere fusionssager har vi 
ved at afkræve fusionsparterne omfattende tilsagn sikret, at vertikal integration på ener-
gimarkederne ikke kommer til at skade forbrugerne urimeligt. I den sammenhæng er 
det værd at bemærke, at Førsteinstansretten har stadfæstet den beslutning, Kommissio-
nen i 2004 vedtog om at nedlægge forbud mod en energifusion i Portugal — der var tale 
om en sag, hvor de tilsagn, parterne tilbød, ikke var tilstrækkelige til at løse de påviste 
konkurrenceproblemer. Vi har også været meget opmærksomme på nødvendigheden af 
at forhindre medlemsstaterne i at lægge uberettigede hindringer i vejen for grænseover-
skridende fusioner. Kommissionen vil fortsat, både inden for rammerne af de regler, der 
gælder for det indre marked, og ved brug af fusionsforordningens artikel 21, holde nøje 
øje med nationale myndigheders forsøg på at gribe ind i reorganiseringer i erhvervsli-
vet. Hvis den finder, at sådanne indgreb ikke kan retfærdiggøres af legitime hensyn og/
eller vil være i strid med traktaten, vil Kommissionen skride til handling.
Hvis statsstøttekontrollen skal fungere effektivt og virke troværdig, forudsætter det en 
korrekt gennemførelse af de beslutninger, Kommissionen træffer på dette område. 
Kommissionen vil derfor arbejde på at fremme en mere effektiv og omgående gennem-
førelse af beslutninger om tilbagesøgning af statsstøtte for at sikre ligebehandling af alle 
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støttemodtagere. Som bebudet i handlingsplanen på statsstøtteområdet vil Kommissio-
nen skærpe kontrollen med, hvordan medlemsstaterne gennemfører dens beslutninger 
om tilbagesøgning af ulovlig statsstøtte i overensstemmelse med deres nationale proce-
durer. Der er i løbet af 2005 gjort meget betydelige fremskridt med hensyn til at få ned-
bragt beløbet for den ulovlige og uforenelige statsstøtte, der skulle være tilbagebetalt i 
henhold til beslutninger truffet siden 2000, og hvis det fremgår, at tilbagesøgning ikke 
sker omgående og effektivt, vil Kommissionen fortsætte med at skride ind med hjemmel 
i de relevante traktatbestemmelser.
Bedre lovgivning
I 2005 vedtog Kommissionen et sæt reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser af 
EU-lovgivning, der stiller større krav til vurderingen af de økonomiske virkninger af 
forslag til EU-retsakter og også omfatter en konkurrencetest. Vi er overbeviste om, at 
denne »konkurrencegranskning« — som vi også tilskynder medlemsstaterne til at fore-
tage på nationalt plan — vil yde et godt bidrag til Kommissionens program for bedre 
lovgivning ved at sikre, at al ny lovgivning, der kan virke konkurrencebegrænsende, kun 
gør det i det omfang, hvor det er nødvendigt for at tilgodese forbrugerbeskyttelsesmål 
eller andre traktatfæstede mål.
De igangværende sektorundersøgelser og andre, mere uformelle initiativer som f.eks. 
Kommissionens meddelelse om liberale erhverv i EU spiller også en vigtig rolle med 
hensyn til at få indkredset de faktorer, der kan lægge hindringer i vejen for en effektiv 
konkurrence, og som beror på lovgivning på EU-plan eller på nationalt plan.

* * *
2005 var et år med stor travlhed. Men vi har fået lagt grunden til virkeliggørelsen af de 
prioriterede mål for denne embedsperiode, som afspejler den centrale rolle, konkur-
rencepolitikken nødvendigvis må spille i de mere overordnede bestræbelser på at skabe 
vækst og beskæftigelse, der står allerøverst på Barroso-Kommissionens dagsorden. Jeg 
ser frem til at konsolidere og bygge videre på disse resultater i 2006 og i årene derefter.
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inDleDning

inDleDning VeD generalDireKtØren For KonKurrence

I 2005 gjorde Generaldirektoratet for Konkurrence betydelige fremskridt med hensyn 
til en mere effektiv og målrettet anvendelse af konkurrencereglerne på tværs af alle ak-
tivitetsområder.
På statsstøtteområdet blev der iværksat en handlingsplan, som omfatter en vidtgående 
reformpakke, der skal fokusere på statsstøttereglerne, så der i højere grad ydes mere 
målrettet støtte, f.eks. støtte, der tager sigte på at fremme innovation, risikovillig kapital, 
forskning og udvikling. Handlingsplanens endelige mål er at gøre statsstøttekontrollen 
mere forudsigelig og at skabe bedre økonomiske resultater og en bedre styring. Med 
hensyn til statsstøttekontrollen blev der også konstateret en betydelig forøgelse af ar-
bejdsbyrden i forbindelse med sagsbehandlingen i 2005 med 676 nye sager (en stigning 
på 8 % i forhold til året før).
Inden for håndhævelsen af kartel- og monopolreglerne gav Generaldirektoratet for 
Konkurrence højeste prioritet til bekæmpelse af karteller, som er den mest skadelige 
form for konkurrencebegrænsende adfærd. Karteller medfører en kunstig forhøjelse af 
prisen på varer og tjenester, reducerer udbuddet og hindrer innovation (så forbrugerne 
til sidst kommer til at betale mere for en ringere kvalitet), ligesom de kan forøge de 
europæiske virksomheders inputomkostninger væsentligt. Kommissionens program 
for bødenedsættelse og -fritagelse, der har medført et stigende antal kartelundersøgel-
ser, har været en succes, hvilket er et opmuntrende tegn på, at vores politik er effektiv. I 
2005 vedtog Kommissionen fem kartelbeslutninger, og der blev pålagt bøder på i alt 
683,029 mio. EUR. For at styrke kartelbekæmpelsen blev der i 2005 oprettet et særligt 
karteldirektorat inden for Generaldirektoratet for Konkurrence.
I forbindelse med generaldirektoratets øvrige håndhævelsesaktiviteter på kartel- og mo-
nopolområdet blev der sat øget fokus på behandling af sager, som omfatter de former 
for praksis, der er mest skadelige for forbrugerne. For eksempel pålagde Kommissionen 
AstraZeneca sanktioner for misbrug af reguleringssystemet for at forsinke markedsad-
gangen for generiske lægemidler, der konkurrerer med selskabets enorme salgssucces, 
Losec. Ud over formelle overtrædelsesprocedurer blev der også gjort brug af den nye 
mulighed, der findes i forordning (EF) nr. 1/2003, for at indhente bindende tilsagn fra 
virksomheder med henblik på at løse konkurrencepolitiske problemer. Det var for ek-
sempel tilfældet i forbindelse med Coca-Colas kommercielle politik.
En milepæl i anvendelsen af forordning (EF) nr. 1/2003 var starten på de første to sek-
torundersøgelser i henhold til artikel 17 inden for henholdsvis finanssektoren og ener-
gisektoren (gas og elektricitet), som begge er af stor betydning for, at Kommissionen 
kan nå sine videre politiske mål for væksten og beskæftigelsen. Med disse sektorunder-
søgelser opfyldte Kommissionen sit løfte om en mere aktiv og økonomibaseret tilgang 
til håndhævelsesaktiviteterne. Kommissionen vil på grundlag af undersøgelsesresulta-
terne afgøre, om der inden for disse sektorer er behov for håndhævelses- og regulerings-
foranstaltninger og i så fald af hvilken art for at sikre, at det indre marked kan fungere 
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tilfredsstillende. Det vil være vigtige opgaver for generaldirektoratet i 2006 og frem at 
analysere resultaterne af disse sektorundersøgelser og følge dem op på en hensigtsmæs-
sig måde.
På fusionsområdet voksede håndhævelsesaktiviteterne i 2005 på grund af den generelt 
stigende tendens inden for fusioner og virksomhedsovertagelser. Der blev anmeldt 313 
fusionssager, hvilket var en stigning på 25 % i forhold til 2004. Generaldirektoratets 
undersøgelser bygger normalt også på en stadig mere indgående gennemgang af de fak-
tiske forhold. Arbejdet koncentreres om at påvise konkurrenceproblemer på grundlag 
af en grundig økonomisk analyse og på grundlag af faktiske forhold. Der blev lagt særlig 
vægt på fusioner, som kan hindre gennemførelsen af EU’s liberaliseringsmålsætninger.
Det var et vigtigt mål i forbindelse med moderniseringen at gøre EU’s konkurrencereg-
ler mere effektive, og dette mål kan kun nås ved at sikre, at Det Europæiske Konkur-
rencenet, som er sammensat af Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyn-
digheder, fungerer tilfredsstillende. Konkurrencenettet skal hovedsageligt sikre en 
ensartet og konsekvent anvendelse af EU’s konkurrenceregler inden for det udvidede 
EU. I denne forbindelse fik Kommissionen i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 1/2003 meddelelse om næsten 80 sager, hvor en national konkurrencemyndig-
hed agtede at vedtage en beslutning efter artikel 81 og/eller artikel 82.
Generaldirektoratet for Konkurrence spiller sammen med Generaldirektoratet for In-
formationssamfundet en vigtig rolle ved gennemførelsen af de rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsmidler, som Kommissionen vedtog i 2002, og som bygger 
på EU’s konkurrenceretlige principper. Efter disse rammebestemmelser er Generaldi-
rektoratet for Konkurrence sammen med Generaldirektoratet for Informationssamfun-
det ansvarligt for at behandle de nationale myndigheders anmeldelser af regulerende 
foranstaltninger på markederne for elektroniske kommunikationsmidler. I 2005 blev 
201 anmeldelser af denne art behandlet (over det dobbelte af tallet for 2004: 89). Kom-
missionens beslutninger om sådanne anmeldelser er også blevet næsten fordoblet i 2005 
i forhold til 2004, nemlig fra 64 til 117.
I 2005 blev der også taget vigtige skridt til at sikre en effektiv gennemførelse af Kommis-
sionens beslutninger på konkurrenceområdet, som det fremgår af Microsoft-sagen, 
hvor der blev indledt en formel procedure over for manglende efterlevelse af Kommis-
sionens beslutning (december). På statsstøtteområdet er den ulovlige statsstøtte, der er 
uforenelig med fællesmarkedet, og som skal tilbagebetales på grundlag af beslutninger, 
der blev vedtaget fra 2000 til midten af 2005, faldet beløbsmæssigt: Ud af i alt 9,4 mia. 
EUR blev ca. 7,9 mia. EUR tilbagebetalt inden udgangen af juni 2005.
Ud over handlingsplanen på statsstøtteområdet nåede Generaldirektoratet for Konkur-
rence langt med hensyn til sin ambitiøse revision af konkurrencepolitikken, der går ud 
på at udvide håndhævelsen af konkurrencereglerne for både at effektivisere EU’s kon-
kurrenceregler og forbedre konkurrenceevnen. Generaldirektoratet for Konkurrence 
har udsendt et debatoplæg om anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på ekskluderende 
misbrug, og sammen med vedtagelsen af grønbogen om erstatningssøgsmål vil dette 
bidrage til at styrke konkurrencekulturen i EU. Som et andet eksempel kan nævnes, at 
Kommissionen foreslog at ophæve gruppefritagelsen af linjekonferencer fra forbuddet 
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mod restriktiv praksis i EU’s konkurrenceregler. Ophævelsen af gruppefritagelsen vil 
gavne EU’s eksportører, ved at transportpriserne sænkes, samtidig med at der oprethol-
des pålidelige tjenester, således at virksomhedernes konkurrenceevne i EU forbedres.
Endelig anvendte Generaldirektoratet for Konkurrence i 2005 betydelige ressourcer til 
at støtte bedre reguleringsinitiativer. Dette omfattede især undersøgelse af Kommissio-
nens nye initiativer for at vurdere deres indvirkning på konkurrencen samt fremme af 
en konkurrencekultur i medlemsstaterne. Sammen med vore bestræbelser på at udvikle 
konkurrencepolitikken bidrog disse tiltag til at gøre konkurrencereglerne mere effektive 
og skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed for erhvervslivet og forbrugerne.
Alt i alt var 2005 et år med betydelige fremskridt, både når det gælder konsolidering af 
de ændrede konkurrenceregler for karteller og fusioner, og når det gælder den vidtræk-
kende reform på statsstøtteområdet. I 2005 nåede vi også betydeligt længere i gennem-
førelsen af en mere resultatorienteret, økonomisk indfaldsvinkel til konkurrenceproble-
merne på tværs af de eksisterende instrumenter. Endelig iværksatte Generaldirektoratet 
for Konkurrence i 2005 en række vigtige nye projekter — især sektorundersøgelserne 
— hvis resultater vil føre til nye initiativer og/eller håndhævelsesforanstaltninger i de 
kommende år. Dette vil være til gavn for EU’s forbrugere, hvad enten der er tale om 
privatpersoner eller virksomheder, og vil bidrage til at forbedre EU’s konkurrenceevne.

meDDelelse Fra HØringsKonsulenten

Kommissionen oprettede stillingen som høringskonsulent for at betro gennemførelsen 
af de administrative procedurer i kartel- og fusionssager til en uafhængig person, der 
har erfaring med konkurrencespørgsmål og har den fornødne integritet til at kunne 
bidrage til en objektiv, gennemsigtig og effektiv behandling af disse sager. Høringskon-
sulenten udfører sit hverv i overensstemmelse med mandatet.

Fortrolighed i forhold til aktindsigt i henhold til meddelelsen om aktindsigt

I 2005 opstod der vanskelige problemer med hensyn til aktindsigt i en række sager. Spe-
cielt blev der i en række sager, hvor sagsakterne indeholdt tusindvis af dokumenter, som 
med rette var krævet behandlet fortroligt, fremsat anmodninger om aktindsigt, hvilket 
forsinkede proceduren. I betragtning af behovet for at efterprøve for hvert enkelt doku-
ment, om den påståede interesse i at få aktindsigt af hensyn til kontradiktionsretten går 
forud for fortroligheden er det vigtigt af hensyn til overholdelsen af procedurefristerne, 
at aktindsigten forberedes indgående.
Det er i alle deltagernes interesse, at proceduren gennemføres hurtigt og gnidningsløst. 
De parter, der giver oplysningerne, og de, der anmoder om indsigt i fortrolige oplysnin-
ger, bør derfor overholde de vejledende principper for fortrolig behandling. Det gælder 
især følgende:
• Parter, der giver oplysninger, bør, når de anmoder om fortrolig behandling, give en 

tilstrækkelig begrundelse derfor og begrænse den til bestemte passager, hvis afslø-
ring kan indebære en risiko for alvorlig skade. Oplysningerne skal gives i en version, 
der ikke er fortrolig, og som indeholder en nøjagtig beskrivelse af hver enkelt oplys-
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ning, der er udeladt. Det er vigtigt, at de versioner, der ikke er fortrolige, og beskri-
velsen af de udeladte oplysninger giver alle parter med aktindsigt mulighed for at 
afgøre, om de udeladte oplysninger måtte være relevante for deres forsvar og der-
med, om der er tilstrækkelig grund til at anmode Kommissionen om indsigt i de 
pågældende oplysninger.

• Parter, der anmoder om indsigt i fortrolige oplysninger, skal fremlægge udførlige, 
velbegrundede anmodninger, som klart viser, at de har interesse i bestemte doku-
menter af hensyn til deres kontradiktionsret.

Høringskonsulenternes beslutninger

Som led i behandlingen af individuelle anmodninger om aktindsigt vedtog høringskon-
sulenterne i 2005 13 beslutninger i 7 sager på grundlag af artikel 8 i deres mandat. Efter 
artikel 8 kan parterne anmode om indsigt i dokumenter, som de mener er nødvendige 
af hensyn til deres kontradiktionsret, og som de ikke har haft adgang til, fordi de er 
fortrolige. Høringskonsulenten kan afslå eller tillade fuldstændig eller delvis indsigt i 
sådanne dokumenter.
I 2005 var det ikke nødvendigt, at høringskonsulenterne vedtog beslutninger efter arti-
kel 9. Efter denne artikel i mandatet kan høringskonsulenterne beslutte, at Kommissio-
nen skal videregive oplysninger, selv om en virksomhed modsætter sig det, hvis de ikke 
mener, at oplysningerne bør være beskyttede, eller hvis interessen i videregivelse af op-
lysningerne vejer tungere end den skade, det kan medføre. En sådan beslutning kan 
indbringes for Fællesskabets domstole, og processen omtales normalt som Akzo-proce-
duren.
For at undgå en tung procedure har høringskonsulenterne indført den praksis, at de, 
inden de vedtager en endelig og retligt bindende beslutning efter artikel 9, sender virk-
somhederne et brev, hvorved de tilkendegiver deres foreløbige stillingtagen. Der blev 
sendt flere breve af denne art i 2005.

Sagsakternes omfang

Høringskonsulenterne fastslog i 2005, at parterne i overensstemmelse med retspraksis 
bør have ret til efter anmodning at få indsigt i alle dokumenter, der objektivt set er for-
bundet med den påståede overtrædelse, med forbehold af de normale undtagelser, der 
skyldes at dokumenterne er fortrolige eller interne. Kommissionens berørte tjeneste-
grene har dog mulighed for at udøve et vist skøn i deres beslutning om at sammenlægge 
undersøgelser, som de finder tilstrækkeligt beslægtede. De pågældende tjenestegrene 
kan ud fra objektive årsager beslutte, at der ved en omfattende og grundig analyse af den 
pågældende konkurrencebegrænsende adfærd er behov for en nærmere gennemgang af 
de forskellige produktmarkeder eller geografiske markeder samtidig.
Høringskonsulenternes rapporter og mundtlige høringer
Høringskonsulenterne udarbejdede i 2005 foreløbige og/eller endelige rapporter i tre 
fusionssager og tolv kartelsager, hvor høringerne i visse tilfælde var blevet afholdt i 2004. 
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I 2005 blev der anmodet om mundtlige høringer i otte kartelsager. Der var ingen hørin-
ger i fusionssager. Den faldende interesse for mundtlige høringer i fusionssager kan 
skyldes, at parterne ønsker at benytte den begrænsede tid, der er til rådighed, til for-
handlinger om retsmidler i stedet for at drage Kommissionens vurdering i tvivl over for 
et større publikum, der også kan omfatte virksomheder, som er imod fusionen.

Proceduren for mundtlige erklæringer

I 2005 blev der indført en ny procedure, som skal sikre, at virksomheder, der ønsker at 
samarbejde med Kommissionen i henhold til meddelelsen om bødefritagelse og -ned-
sættelse, ikke afskrækkes derfra som følge af edition i civile erstatningssøgsmål ved 
domstole uden for EU. Dette indebærer, at de øvrige deltagere i det formodede kartel 
ikke har adgang til virksomhedernes erklæringer på den sædvanlige måde (dvs. ved cd-
rom/dvd eller i papirform). I stedet har parterne mulighed for at tage notater af optagel-
serne af de erklæringer, som ansøgerne om bødefritagelse eller -nedsættelse afgiver.
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i —  Karteller og monopoler — eF-traKtatens artiKel 
81, 82 og 86

a — rets-, FortolKnings- og proceDureregler

1. misbrug af dominans

1. Den 19. december udsendte Generaldirektoratet for Konkurrence et debat-
oplæg om anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på misbrug af dominans (EF-trakta-
tens artikel 82) (1). Formålet hermed er at skabe debat om, hvordan EU-markederne 
bedst beskyttes mod dominerende virksomheders ekskluderende adfærd, som vil kunne 
begrænse den resterende konkurrence på markederne. I oplægget foreslås det, at der 
fastlægges regler for en fortsat streng håndhævelse af EF-traktatens artikel 82 på grund-
lag af den økonomiske analyse, der er foretaget i en række nyere sager, og på grundlag 
af en enkelt metode til vurdering af nogle af de mest almindelige former for misbrug, 
såsom underbudspriser, mærkeeksklusivitet, kombinationssalg og leveringsnægtelse. 
Andre former for misbrug, som f.eks. diskriminerende og udnyttende adfærd, vil blive 
behandlet af Kommissionen i løbet af 2006. Generaldirektoratet for Konkurrence har 
opfordret interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til debatoplægget inden 
den 31. marts 2006.
2. EF-traktatens artikel 82 forbyder misbrug af en dominerende stilling. Misbrug 
opdeles generelt i ekskluderende misbrug, dvs. adfærd, som udelukker konkurrenterne 
fra markedet, og udnyttende misbrug, hvor den dominerende virksomhed udnytter sin 
markedsstyrke ved for eksempel at opkræve urimeligt høje priser. Debatoplægget om-
handler kun ekskluderende misbrug.
3. I oplægget beskrives de generelle regler for undersøgelse af en dominerende 
virksomheds ekskluderende adfærd. Når der findes en dominerende virksomhed på et 
marked, er konkurrencen på dette marked i forvejen svækket. Formålet med konkur-
rencereglerne er derfor at forhindre, at den dominerende virksomhed udøver en adfærd, 
som risikerer at svække konkurrencen yderligere og skade forbrugerne, hvad enten dette 
vil ske på kort, mellemlang eller lang sigt. Hvad angår prismæssig adfærd, såsom rabatter, 
behandles spørgsmålet om, hvorvidt det kun er adfærd, som risikerer at udelukke lige så 
effektive konkurrenter, der bør betragtes som misbrug. Oplægget kommer endvidere ind 
på, om der efter EF-traktatens artikel 82 bør tages hensyn til effektivitetsgevinster og i 
bekræftende fald hvordan. Hvis de påståede effektivitetsgevinster skal tages i betragtning, 
skal disse opveje den pågældende adfærds restriktive virkninger.
4. Generaldirektoratet for Konkurrence har iværksat en omfattende høring af de-
batoplægget. Den har allerede drøftet oplægget i Det Europæiske Konkurrencenet og 
har nu indledt høringen af offentligheden. Som led i denne proces vil Kommissionen 
afholde en offentlig høring i foråret 2006 om misbrug af dominans og især om de regler, 
der foreslås i debatoplægget.

(�) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html
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2. aftaler og samordnet praksis

2.1. Gruppefritagelsesforordninger på transportområdet

2.1.1. Søtransport

Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 — Gruppefritagelse for 
linjekonferencer

5. Den 14. december vedtog Kommissionen et forslag (2) til Rådets forordning 
om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retnings-
linjer for anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82 på søtransport (3). Efter høring af 
Europa-Parlamentet vil Rådet træffe afgørelse om dette forslag med kvalificeret flertal.
6. Formålet er at ophæve gruppefritagelsen for linjekonferencer, som giver linje-
rederierne mulighed for at afholde konferencer med henblik på at fastsætte priser og 
regulere kapacitet. Efter en treårig revision viser konsekvensanalysen, at linjekonferen-
cer ikke opfylder de fire kumulative betingelser i artikel 81, stk. 3, og at ophævelsen af 
gruppefritagelsen sandsynligvis vil sænke transportpriserne og samtidig sikre pålidelige 
ydelser og en forbedring af den europæiske industris, og især EU-eksportørernes, kon-
kurrenceevne. Forslaget indebærer en toårig overgangsperiode for bestemmelserne om 
gruppefritagelsen for linjekonferencer fra det tidspunkt, hvor Rådet vedtager forordnin-
gen.
7. Forslaget tager også sigte på at ændre Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (4) og 
dermed udvide dens anvendelsesområde til at omfatte cabotagetrafik og trampfart, så-
ledes at alle økonomiske sektorer er omfattet af de samme generelle gennemførelsesbe-
stemmelser på konkurrenceområdet.
8. For at lette overgangen til fuld konkurrence har Kommissionen planer om at 
udstede retningslinjer for konkurrencen inden for søtransportsektoren i 2007.

Forlængelse og ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 — 
Gruppefritagelsesforordning for konsortier

9. Den 20. april vedtog Kommissionen forordning (EF) nr. 611/2005 om æn-
dring af den eksisterende gruppefritagelsesforordning for linjerederier (konsortier) (5). 
Den forlænger Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 indtil den 25. april 2010 
og indfører to mindre ændringer. Ændringerne giver et medlemsrederi ret til at træde 
ud af en konsortieaftale uden nogen form for økonomisk sanktion efter en indledende 

(2) KOM(2005) 65�. Forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4056/86 om 
fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtrans-
port og ændring af forordning (EF) nr. �/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne.

(3) EFT L 378 af 3�.�2.�986, s. 4.
(4) Rådets forordning (EF) nr. �/2003 af �6. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne 

i EF-traktatens artikel 8� og 82 (EFT L � af 4.�.2003, s. �).
(5) EUT L �0� af 2�.4.2005, s. �0.
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periode på højst 24 måneder, dvs. en seksmåneders forlængelse i forhold til de tidligere 
regler. Denne indledende periode gælder også, når parterne i en eksisterende aftale er 
enedes om at foretage betydelige nye investeringer i de søtransportydelser, der udbydes 
af konsortiet. Sådanne investeringer skal udgøre mindst halvdelen af medlemsrederier-
nes samlede investeringer. Endelig er en af de grundlæggende betingelser for fritagelse 
blevet ændret, nemlig at der skal være en effektiv priskonkurrence inden for konsortiet: 
»Individuelle fortrolige kontrakter« kan nu også anvendes som bevis på, at dette er til-
fældet.
10. Gruppefritagelsen for konsortier er nært forbundet med gruppefritagelsen for 
linjekonferencer (Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86), og Kommissionen fandt det 
derfor hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage betydelige ændringer i 
gruppefritagelsen for konsortier, før revisionen af Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 
var afsluttet.

2.1.2. Luftfart

En afløsning af Kommissionens gruppefritagelsesforordning (EØF) nr. 1617/93

11. Kommissionen fortsatte den høringsproces, den iværksatte om revisionen af 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 (6) i 2004, og offentliggjorde den 2. marts 
et dokument med en gennemgang af de bemærkninger, den havde modtaget som led i 
høringen.
12. Den 15. november vedtog Kommissionen et foreløbigt udkast til gruppefrita-
gelsesforordning, som skulle træde i stedet for Kommissionens forordning (EØF) nr. 
1617/93. Udkastet skal behandles af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopol-
spørgsmål. I det foreløbige udkast til gruppefritagelsesforordning er der fastsat følgen-
de:
• Konsultationer om takster for befordring af passagerer mellem lufthavne i EU vil 

være omfattet af en gruppefritagelse indtil den 31. december 2006; fritagelsen kan 
ikke forlænges efter dette tidspunkt.

• Konsultationer om tildeling af slots og koordinering af fartplaner er omfattet af en 
gruppefritagelse indtil den 31. december 2006; fritagelsen forlænges ikke efter dette 
tidspunkt.

• Konsultationer om takster for befordring af passagerer mellem lufthavne i EU og 
lufthavne i tredjelande er omfattet af en gruppefritagelse, der er undergivet indbe-
retningspligt, indtil den 31. december 2008.

(6) Kommissionens forordning (EØF) nr. �6�7/93 af 25. juni �993 om anvendelse af traktatens artikel 
85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende fælles udar-
bejdelse og samordning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om passager- og fragttakster in-
den for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne (slots) (EFT L �55 
af 26.6.�993, s. �8). Forordningen er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
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13. Sideløbende med udarbejdelsen af en ny gruppefritagelsesforordning har 
Kommissionens afdelinger indledt drøftelser med IATA og en række individuelle (luft-
fartsselskaber om interlining.

2.2. Gruppefritagelsesforordning for salg af motorkøretøjer

Placeringsklausuler i distributionsaftaler for biler er ikke længere omfattet af en 
gruppefritagelse

14. Sidste del af Kommissionens reform af de konkurrenceregler, der gælder for 
salg af motorkøretøjer, trådte i kraft den 1. oktober. Placeringsklausuler i distributions-
aftaler mellem bilproducenterne og forhandlerne er ikke længere omfattet af Kommis-
sionens gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer (EF) nr. 1400/2002. Placerings-
klausuler er bestemmelser i distributionsaftaler, som anviser forhandleren en bestemt 
hovedplacering og forbyder ham at drive flere salgs- eller leveringssteder uden for dette 
område.
15. Den nye regel vedrører personbiler og lette erhvervskøretøjer. Den gælder ikke 
for eksklusive distributionssystemer eller for aftaler, der kun har beskeden indvirkning 
på markedet (7). For selektive distributionsaftaler betyder den nye regel, at placerings-
klausuler, der forbyder forhandlerne at drive flere salgs- eller leveringssteder, ikke er 
omfattet af den retssikkerhed, som gruppefritagelsesforordningen medfører.
16. Den nye regel har følgende to formål (8):
• at reducere områdebegrænsningerne, så forbrugerne kan få gavn af en effektiv kon-

kurrence mellem forhandlerne, især priskonkurrencen, i områder, hvor de ikke har 
nogen reel mulighed for at vælge mellem forhandlere af samme mærke

• at lette udviklingen af innovative distributionsformer, såsom flermærkeforhand-
ling.

17. Ved behandlingen af placeringsklausuler efter forordningens artikel 5 erkend-
te Kommissionen, at der var større muligheder for at vurdere fra sag til sag, om en 
klausul opfylder alle de nødvendige betingelser for fritagelse efter artikel 81, stk. 3. De 
mest sandsynlige positive virkninger, placeringsklausuler kan få i forbindelse med se-
lektive distributionssystemer, består i, at de kan forhindre, at de etablerede forhandleres 
investeringer og salgsfremmende foranstaltninger udnyttes gratis af andre forhandlere.
18. Med hensyn til den første type placeringsklausuler, der er nævnt i forordnin-
gen — dvs. klausuler, der forbyder yderligere salgssteder — er det vanskeligt at se, hvor-
dan bilproducenterne kan kræve restriktioner på dette område for at undgå, at deres 
arbejde udnyttes gratis af andre. Efter forordningen kan bilproducenterne kræve, at nye 
salgssteder opfylder alle kvalitetsnormer, der gælder for forhandlere i det område, hvor 
salgsstedet skal etableres, ligesom de kan kontrollere på forhånd, at kravene er opfyldt. 
Herved undgås normalt risikoen for, at investeringer og salgsfremmende foranstaltnin-

(7) I denne forbindelse henvises til f.eks. Porsche-sagen, pressemeddelelse IP/04/585 af 3.5.2004.
(8) Jf. pressemeddelelse IP/05/�208 af 30.9.2005.
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ger, som de eksisterende forhandlere har foretaget, udnyttes gratis af nye forhandlere. 
Det er også usandsynligt, at nye salgssteder vil øge bilproducenternes transaktions- og 
logistikomkostninger, da den gældende kontrakt med forhandleren fortsat vil være af-
gørende for, hvor producenten skal levere de biler, som forhandleren har bestilt. Det 
betyder, at der i de tilfælde, hvor forhandlerne etablerer et nyt salgssted i en anden med-
lemsstat, er behov for en yderligere kontrakt med den lokale importør, selv om produ-
centen naturligvis kan uddelegere funktioner såsom kontrol med, om kvalitetskriteri-
erne overholdes, til den lokale importør. Købsbetingelserne og salgsmålene vil være de 
samme som dem, der gælder for forhandlerens primære placering.
19. Med hensyn til den anden type placeringsklausul, der er nævnt i forordningen 
— dvs. klausuler, der forbyder forhandlerne at oprette nye leveringssteder — vil en indi-
viduel undersøgelse efter EF-traktatens artikel 81 sandsynligvis føre til et andet resultat. 
Der kan være større risiko for, at sådanne leveringssteder (mis)bruges til gratis at ud-
nytte den etablerede forhandlers investeringer, salgsarbejde og goodwill i det pågæl-
dende område. Hvis leveringsstederne i praksis anvendes til »salg« (i modsætning til 
ren »udlevering«), kan en producent påberåbe sig fritagelsen efter artikel 81, stk. 3, for-
udsat at en begrænsning i etableringen af leveringssteder er den eneste måde, hvorpå 
man kan forhindre risikoen for gratis udnyttelse, hvilket kunne medføre en destabilise-
ring af producentens distributionsnet.

3. procedureregler

3.1. Aktindsigt

20. Den 13. december vedtog Kommissionen en meddelelse om regler for indsigt 
i Kommissionens sagsakter i forbindelse med kartel- og fusionssager (9). Meddelelsen 
danner grundlag for udøvelsen af retten til aktindsigt i henhold til de regler, der udtryk-
keligt henvises til i meddelelsen. Den omfatter ikke muligheden for at fremlægge doku-
menter som led i andre procedurer. Retten til aktindsigt, der er beskrevet i meddelelsen 
og som adskiller sig fra den generelle ret til aktindsigt efter forordning (EF) nr. 
1049/2001(10) giver personer, som Kommissionen har rettet en klagepunktsmeddelelse 
til, mulighed for at udøve deres kontradiktionsret i praksis.
21. Meddelelsen — der afløser den meddelelse om aktindsigt, som blev vedtaget i 
1997 — tager sigte på at skabe større gennemsigtighed og klarhed i Kommissionens 
procedure for behandling af anmodninger om aktindsigt i kartel- og fusionssager. Det 
fastsættes således i meddelelsen, at alle, som Kommissionen retter klagepunkter til, har 
ret til aktindsigt enten elektronisk eller i papirudgave. Det er fastsat i meddelelsen, hvor-
når parterne kan få aktindsigt. Det anføres nærmere, at »Kommissionens sagsakter« 
omfatter alle dokumenter i forbindelse med den bestemte procedure, der har ført til 

(9) Kommissionens meddelelse om regler for indsigt i Kommissionens sagsakter i forbindelse med 
sager efter EF-traktatens artikel 8� og 82, EØS-aftalens artikel 53, 54 og 57 og Rådets forordning 
(EF) nr. �39/2004 (EUT C 325 af 22.�2.2005, s. 7).

(�0) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. �049/200� af 30. maj 200� om aktindsigt i Euro-
pa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L �45 af 3�.5.200�, s. 43).
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Kommissionens klagepunktsmeddelelse. Parterne har dog ingen adgang til Kommissio-
nens interne dokumenter (som omfatter informationsudveksling med medlemsstater-
ne), forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger. Kommissionen fortol-
ker principielt begrebet interne dokumenter som al korrespondance mellem 
Kommissionen og dens eksterne eksperter. Der gives dog indsigt i resultaterne af en 
undersøgelse, der er bestilt i forbindelse med en procedure, samt i dokumenter, der er 
nødvendige for at forstå den metode, der er anvendt i undersøgelsen, eller for at afprøve, 
om den teknisk set er korrekt.
22. Meddelelsen indeholder en udførlig beskrivelse af procedurerne for behand-
ling af fortrolige oplysninger og for gennemførelse af aktindsigt. Den indeholder også 
en beskrivelse af proceduren for bilæggelse af uenighed om fortrolighedskrav, herunder 
høringskonsulenternes rolle.
23. I meddelelsen behandles også spørgsmålet om adgang til bestemte dokumen-
ter for klagere i kartelsager og for andre implicerede parter i fusionssager. Denne ret er 
dog mere begrænset end retten til aktindsigt.

3.2. Behandling af markedsoplysninger og klager

24. Kommissionen værdsætter de oplysninger, den modtager fra virksomheder og 
forbrugere, da disse oplysninger bidrager til at sikre en effektiv håndhævelse af konkur-
rencereglerne. Kommissionen er meget interesseret i oplysninger om områder, hvor 
markedet ikke fungerer tilfredsstillende, og om tilfælde, hvor der foreligger mistanke 
om overtrædelse af konkurrencereglerne.
25. Disse oplysninger kan gives til Kommissionen på følgende måder:
• Afsløring af mistænkelige forhold og anmodning om favorabel behandling (11) har 

højeste prioritet. Karteller er den værste form for konkurrencebegrænsende virk-
somhed, og Kommissionen bruger mange ressourcer på at bekæmpe dem.

• Markedsoplysninger (12) er altid af stor interesse for Kommissionen, hvad enten de 
fører til en undersøgelse i en konkret sag eller ej. Det er kun ved at indsamle en lang 
række oplysninger fra en lang række kilder, at Kommissionen kan opnå generel ind-
sigt i markedet.

• Formelle klager (13), som rejser klare spørgsmål af interesse for Fællesskabet, og som 
indeholder relevante baggrundsoplysninger, er også af stor betydning for Kommis-
sionen. Mange af de vigtige kommissionsbeslutninger ville måske ikke have kunnet 
vedtages uden de oplysninger og det aktive samarbejde, som en klager har bidraget 

(��) Kommissionens meddelelse om bødefritagelse og bødenedsættelse i kartelsager (EFT C 45 af 
�9.2.2002, s. 3).

(�2) Med hensyn til de forskellige måder, hvorpå man kan give Kommissionen oplysninger (markeds-
oplysninger, klager), henvises til punkt 3 og 4 i Kommissionens meddelelse om behandling af kla-
ger efter EF-traktatens artikel 8� og 82 (EUT C �0� af 27.4.2004, s. 65) (i det følgende benævnt 
»Kommissionens meddelelse om klager«).

(�3) Jf. Kommissionens meddelelse om klager og artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 
med bilag (C-formular).
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med. Det er normalt nyttigt at kontakte Generaldirektoratet for Konkurrence, inden 
man indgiver en formel klage. De uformelle kontakter, der således kan føres, før 
klagen indgives, giver mulighed for at drøfte den potentielle klagers oplysninger på 
et tidligt tidspunkt og kan bidrage til at afklare, hvor højt Kommissionen vil priori-
tere sagen.

26. Alle disse måder at give oplysninger på er af betydning og kan medføre, at der 
indledes en konkurrencesag. Kommissionen vil omhyggeligt behandle og besvare alle 
henvendelser.

BoKs 1: eF-traKtatens artiKler 81 og 82: FællessKaBets 
interesse i at BeHanDle påstanDe om oVertræDelser samt 
prioriteringen

Potentielle klagere opfordres til at tage følgende forhold i betragtning, inden de 
indgiver en formel klage til Kommissionen.
Medlemsstaternes konkurrencemyndigheder og domstole
Når forbrugerne og erhvervslivet overvejer, om de skal sende Kommissionen en 
formel klage, bør de være opmærksomme på, at medlemsstaternes konkurrence-
myndigheder også anvender EU’s konkurrenceret og samarbejder med Kommissio-
nen inden for Det Europæiske Konkurrencenet (ECN). Potentielle klagere bør der-
for overveje, om en medlemsstats konkurrencemyndighed har de rette 
forudsætninger for at gribe ind.
Hvis der for eksempel er mistanke om, at en overtrædelse fortrinsvis påvirker kon-
kurrencen på én enkelt medlemsstats område, er det muligt, at den nationale kon-
kurrencemyndighed i det pågældende land ønsker at behandle sagen. I tilfælde, 
hvor en sag påvirker konkurrencen i mere end én medlemsstat, kan de nationale 
konkurrencemyndigheder også samarbejde om at indsamle beviser, og to eller tre 
medlemsstaters konkurrencemyndigheder kan behandle sagen i fællesskab. Der 
findes mere omfattende retningslinjer for arbejdsdelingen inden for ECN på Kom-
missionens netsted (1).
Potentielle klagere bør også overveje at anlægge sag ved en national domstol. Det 
kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at lade nationale domstole behandle en 
sag, herunder krav om opfyldelse af kontraktforpligtelser, anvendelse af den civil-
retlige ugyldighedssanktion i artikel 81, stk. 2, eller anmodninger om foreløbige 
forholdsregler (2). Kommissionen går også stærkt ind for, at de, der har lidt skade på 
grund af konkurrencebegrænsende adfærd, anlægger sag om skadeserstatning ved 

(�) Jf. punkt �9 ff. i Kommissionens meddelelse om klager, og punkt 5 ff. i Kommissionens med-
delelse om samarbejdet inden for nettet af konkurrencemyndigheder (EUT C �0� af 27.4.2004, 
s. 43).

(2) Jf. punkt �6 i Kommissionens meddelelse om klager.
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nationale domstole (3), og har således udsendt en grønbog (4), som behandler 
spørgsmålet om, hvordan det kan gøres lettere at kræve skadeserstatning.

Prioritering

Potentielle klagere, der overvejer at indgive en formel klage til Kommissionen, bør 
også være opmærksomme på, at Kommissionen ganske vist behandler alle de op-
lysninger, den modtager, meget seriøst, men at den ikke har ressourcer til at fore-
tage en indgående undersøgelse af alle de problemer, den får forelagt. Kommissio-
nen må fastlægge en prioritering og koncentrere sine begrænsede midler om at 
undersøge de alvorligste overtrædelser og om at behandle sager, der er relevante for 
udvikling af EU’s konkurrencepolitik og for en ensartet anvendelse af EF-traktatens 
artikel 81 og 82 (5).
På grundlag af de foreliggende oplysninger anvender Kommissionen et eller flere af 
følgende kriterier, alt efter den konkrete sag, for at afgøre, om klagen er af tilstræk-
kelig interesse for Fællesskabet til, at den bør undersøges indgående (6):
• det omfang, hvori konkurrenceforholdene inden for det indre marked påvirkes, 

især med udgangspunkt i:
— den pågældende adfærds geografiske udstrækning eller økonomiske betyd-

ning, eller markedets størrelse eller de pågældende produkters eller den på-
gældende adfærds betydning for de endelige forbrugere, eller

— den markedsstilling, som de virksomheder, der klages over, indtager, eller 
den måde, hvorpå hele det pågældende marked fungerer

• den påkrævede undersøgelses omfang eller kompleksitet, sandsynligheden for 
at der kan påvises en overtrædelse, og om det ud fra disse forhold vil være beret-
tiget at foretage en indgående undersøgelse

• klagerens mulighed for at indbringe sagen for en national domstol, idet der især 
tages hensyn til, om sagen er eller allerede har været genstand for privat hånd-
hævelse eller er af en sådan art, at det vil være hensigtsmæssigt at behandle den 
på denne måde

• det hensigtsmæssige i at gribe ind over for en individuel klage, der vedrører et 
eller flere bestemte retlige spørgsmål, som Kommissionen i forvejen er i færd 
med at behandle i en eller flere andre sager, eller som den allerede har behand-
let, og/eller som er indbragt for Fællesskabets domstole

(3) Jf. sag C-453/99, Courage mod Crehan, Sml. 200� I, s. 6297, præmis 26 og 27; betragtning 7 i 
forordning (EF) nr. �/2003.

(4) Grønbog om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler, 
KOM(2005) 672 af �9.�2.2005 (jf. afsnit I.A.5. nedenfor).

(5) Jf. især betragtning 3 i forordning (EF) nr. �/2003 og punkt �� i Kommissionens meddelelse 
om klager.

(6) Jf. punkt 4� ff., især punkt 43, i Kommissionens meddelelse om klager.
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• det forhold, at den pågældende adfærd er bragt til ophør eller ændret, især når 
tilsagn er gjort bindende ved en kommissionsbeslutning efter artikel 9 i forord-
ning (EF) nr. 1/2003, eller hvor de pågældende virksomheder har ændret deres 
adfærd af andre årsager, forudsat at hverken de betydelige vedvarende konkur-
rencebegrænsende virkninger eller de påståede overtrædelsers alvor betyder, at 
klagen bliver af interesse for Fællesskabet, til trods for at den pågældende ad-
færd er bragt til ophør eller ændret

• betydningen af andre EU- eller nationalretlige områder, der påvirkes af den på-
gældende adfærd, sammenlignet med de betænkeligheder med hensyn til kon-
kurrenceforholdene, som klageren har givet udtryk for.

Disse kriterier anvendes dog fleksibelt. Det er umuligt at fastlægge abstrakte regler 
for, hvornår Kommissionen bør gribe ind, og hvornår dette ikke ville være rimeligt. 
Der vil altid være faktorer, som ikke er nævnt ovenfor, men som kan påvirke prio-
riteringen i en bestemt sag. Kommissionen er heller ikke forpligtet til at afvise en 
sag, fordi den ikke er af interesse for Fællesskabet, men når Kommissionen ikke 
mener, at sagen er af tilstrækkelig interesse for Fællesskabet til, at det er berettiget at 
foretage en indgående undersøgelse, vil den normalt afvise klagen med henvisning 
til et eller flere af disse kriterier.
Kommissionen bestræber sig på at meddele klagerne inden fire måneder efter mod-
tagelsen af klagen, om den vil foretage en indgående undersøgelse af sagen eller ej.

4. undersøgelse af eu-rettens konkurrencemæssige aspekter

27. Det er et nøglepunkt i Lissabon-strategien, der blev lanceret på ny den 22.-23. 
marts, at reglerne skal forbedres på såvel EU-plan som nationalt plan for at fremme 
konkurrenceevnen. Arbejdet med at opnå en »bedre regulering« blev indledt i 2002 i 
henhold til Kommissionens handlingsplan, der blev revideret den 16. marts. Det omfat-
ter alle forslag til EU-retsakter, der endnu ikke er vedtaget, eksisterende regler (forenk-
ling) og nye forslag til lovgivning og politikker. I overensstemmelse med handlingspla-
nen vedtog Kommissionen i juni ændrede retningslinjer for konsekvensanalyser (14), 
som omfattede alle de lovgivningsmæssige og politiske initiativer i Kommissionens år-
lige arbejdsprogram. Ved konsekvensanalyserne undersøges alternative muligheder for 
løsning af et bestemt problem, samtidig med at man vurderer disses økonomiske, miljø-
mæssige og sociale virkninger.
28. I retningslinjerne for konsekvensanalyser erkendes det, at en skarp konkur-
rence inden for et gunstigt erhvervsklima er en vigtig drivkraft for vækst i produktivite-
ten og fremme af konkurrenceevnen (15). Undersøgelsen af de konkurrencemæssige 
aspekter udgør derfor en integrerende del af en konsekvensanalyse. Retningslinjerne 
indeholder en liste — som dog ikke er udtømmende — over de typer forslag, der skal 

(�4) SEK(2005) 79�.
(�5) Jf. afsnit 9 i bilagene til retningslinjerne for konsekvensanalyser.
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undersøges for eventuelle negative virkninger for konkurrencen (f.eks. regler for libera-
liserede netindustrier, foranstaltninger, der påvirker adgangsbarriererne, fritagelser for 
konkurrencereglerne, osv.) (16).
29. De grundlæggende kriterier, der anvendes ved undersøgelsen af de konkurren-
cepolitiske aspekter, består i to fundamentale spørgsmål. For det første: Hvilke konkur-
rencebegrænsninger kan forslaget direkte eller indirekte medføre (begrænser det mar-
kedsadgangen, påvirker det virksomhedernes adfærd, osv.)? For det andet: Kan det 
pågældende mål nås med mindre restriktive midler? Undersøgelsen kan indebære et valg 
mellem mindre restriktive regulerende eller markedsbaserede metoder for at nå bestem-
te mål, hvorved man forhindrer unødvendige konkurrencebegrænsninger, som ikke står 
i rimeligt forhold til målene. Dette er i både forbrugernes og erhvervslivets interesse.

5. grønbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af eF’s kartel- og 
monopolregler

30. Konkurrencereglerne i EF-traktatens artikel 81 og 82 kan håndhæves af såvel 
konkurrencemyndighederne (offentlig håndhævelse) som virksomheder og privatperso-
ner gennem sagsanlæg ved en national domstol (privat håndhævelse). Et af formålene 
med moderniseringen af Fællesskabets kartel- og monopolregler var at give de nationale 
domstole og konkurrencemyndigheder en vigtigere rolle ved håndhævelsen af dem. For-
ordning (EF) nr. 1/2003 understreger Kommissionens, de nationale domstoles og de na-
tionale konkurrencemyndigheders fælles ansvar i denne forbindelse og indeholder de 
nødvendige metoder til at udvide håndhævelsen af EF’s kartel- og monopolregler og gøre 
den mere ensartet. Med hensyn til den offentlige håndhævelse arbejder Kommissionen 
og de nationale konkurrencemyndigheder nu nært sammen om anvendelsen af EF’s kar-
tel- og monopolregler inden for Det Europæiske Konkurrencenet. Hvad den private 
håndhævelse angår, afskaffede forordning (EF) nr. 1/2003 Kommissionens eneret til at 
anvende artikel 81, stk. 3, og gav dermed de nationale domstole mulighed for at anvende 
EF-traktatens artikel 81 og 82 fuldt ud. De nationale domstole har enekompetence til at 
idømme erstatning til skadelidte i forbindelse med overtrædelser af konkurrenceretten.
31. Erstatningssøgsmål er hovedpunktet i den grønbog, som Kommissionen ved-
tog den 19. december (17). Kommissionen ønsker at fremme denne type søgsmål, hvoraf 
der hidtil kun har været anlagt meget få (18), fordi det tjener to formål. Erstatningssøgs-
mål giver ikke blot skadelidte i forbindelse med overtrædelser af Fællesskabets kartel- 
og monopolregler mulighed for at opnå kompensation, men giver også virksomhederne 

(�6) Jf. afsnit 9.2 i bilagene til retningslinjerne for konsekvensanalyser.
(�7) Grønbogen kan findes på http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/ 

documents.html#greenpaper  
Den ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som findes på 

  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#staffpaper som in-
deholder baggrunden for og en uddybning af de politiske valgmuligheder, der er nævnt i grønbo-
gen.

(�8) Jf. den undersøgelse, som Kommissionen havde bestilt, og som blev offentliggjort i 2004:  
http://ec.europa.eu/competition/cartels/studies/studies.html
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yderligere incitament til at overholde disse regler. Erstatningssøgsmål tjener ikke blot til 
at styrke virkningerne af, at konkurrencemyndighederne har konstateret en overtræ-
delse, men bør også være et selvstændigt håndhævelsesmiddel. Den private håndhæ-
velse af Fællesskabets kartel- og monopolregler bliver dermed et redskab til at udvide 
håndhævelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82. Ved at individuelle virksomheder eller 
forbrugere i Europa bliver i stand til at anlægge erstatningssøgsmål, bliver de desuden 
direkte involveret i håndhævelsen af konkurrencereglerne. Herved bliver konkurrence-
reglerne mere direkte relevante for virksomhederne og forbrugerne. Ved at udvide 
håndhævelsen af Fællesskabets kartel- og monopolregler bidrager erstatningssøgsmå-
lene til, at disse regler overholdes, og at der dermed skabes en effektiv konkurrence i 
Europa. De er således vigtige redskaber til etablering og opretholdelse af en konkurren-
cedygtig økonomi, der er et hovedelement i Lissabon-strategien, som tager sigte på at 
skabe vækst i EU’s økonomi og beskæftigelse for EU’s borgere.
32. Domstolen bekræftede i sin dom af 2001 i sag Courage mod Crehan, at skade-
lidte i forbindelse med en overtrædelse af Fællesskabets kartel- og monopolregler har 
ret til at kræve erstatning, og at medlemsstaterne skal sikre de proceduremæssige ram-
mer for et effektivt klagesystem (19). Det er hovedformålet med grønbogen at påvise de 
største forhindringer for et mere effektivt system for krav om skadeserstatning og at 
fremlægge forskellige muligheder til yderligere overvejelse og eventuelle tiltag, der skal 
gøre det lettere at fremsætte krav om skadeserstatning for brud på Fællesskabets kartel- 
og monopolregler.
33. Grønbogen behandler en række nøglespørgsmål, såsom adgang til bevismate-
riale, krav om påvisning af skyld, skadeserstatning, muligheden for at påberåbe sig 
overvæltning af omkostninger som et forsvarsargument, de indirekte aftageres situati-
on, muligheden for kollektive søgsmål, sagsomkostninger, koordinering af den offent-
lige og den private håndhævelse samt domstolskompetence og lovvalgsregler.
34. Det er formålet med grønbogen at skabe debat om, hvordan man kan øge an-
tallet af vellykkede erstatningssøgsmål for overtrædelse af Fællesskabets kartel- og mo-
nopolregler. På grundlag af reaktionen på grønbogen vil Kommissionen vurdere, om 
det eventuelt er nødvendigt at fremme sådanne søgsmål yderligere, og i så fald hvor-
dan.

B — anVenDelse aF artiKel 81, 82 og 86

1. energi, råvareindustrier, kemikalier og lægemidler

1.1. Energi

Sektorundersøgelser for gas og el

35. For så vidt angår anvendelsen af EU’s kartelregler i energisektoren, var lance-
ringen af sektorundersøgelser på gas- og elområdet langt det vigtigste tiltag. Kommis-

(�9) Sag C-453/99, Courage mod Crehan, Sml. 200� I, s. 6297.
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sionen vedtog den 13. juni en afgørelse (20) om indledning af sektorundersøgelser på 
gas- og elområdet i henhold til Kommissionens beføjelser i medfør af artikel 17 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1/2003. Begrundelsen for sektorundersøgelserne er beskrevet i en 
meddelelse fra kommissionsmedlemmet med ansvar for konkurrence i samarbejde med 
kommissionsmedlemmet med ansvar for energi (21).
36. Sektorundersøgelserne er et led i Kommissionens bestræbelser på at lancere 
Lissabon-strategien på ny med det mål at stimulere økonomisk vækst, øge beskæftigel-
sen og gøre EU til »den mest dynamiske og konkurrencedygtige videnbaserede økono-
mi i verden«. For at hjælpe Lissabon-strategien tilbage på sporet valgte Kommissionen 
at forfølge en mere proaktiv anvendelse af konkurrencereglerne, især gennem sektorun-
dersøgelser, for at sikre åbne og konkurrencedygtige markeder i Europa, navnlig i ener-
gisektoren (22).
37. Undersøgelserne fokuserer på de nyligt liberaliserede el- og gasindustrier. 
Markedsintegrationen har været skuffende langsom og har hidtil ikke kunnet ændre 
betydeligt på de ofte store koncentrationsgrader, der præger begge sektorer. 2004 og 
2005 var præget af betydelige prisstigninger, og kunderne klager i højere grad over ikke 
at kunne sikre sig konkurrencedygtige tilbud fra leverandørerne. Det peger i retning af, 
at markederne ikke fungerer optimalt, hvorfor der blev indledt en undersøgelse i hen-
hold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 og Kommissionens undersøgelsesinstru-
menter bragt i anvendelse.
38. I elsektoren fokuserer undersøgelsen på prisdannelsesmekanismer på engros-
markederne, elproduktion og -forsyning samt afgørende faktorer for producenternes 
dispatchings- og udbudsstrategier. Der fokuseres særligt på, hvorvidt elproducenter har 
en stærk markedsposition og kan påvirke engros-priserne på el. Økonometriske analy-
ser vil sandsynligvis indgå i vurderingen. Der vil desuden blive set nærmere på hindrin-
ger for markedsadgang og for grænseoverskridende transporter, som f.eks. hindringer 
opstået som følge af langsigtede forsyningsaftaler i visse medlemsstater samt de retlige 
og driftsmæssige rammer for de sammenkoblingslinjer, der forbinder de nationale el-
net.
39. I gassektoren fokuserer undersøgelsen på de langfristede importaftaler, swap-
aftaler og hindringer for grænseoverskridende transporter af gas. Balanceringskravene 
for gasnetsbrugere og lagring af gas vil også blive undersøgt til bunds ligesom langtids-
aftaler på nedstrømsmarkeder og deres virkninger for omkostningerne ved leverandør-
skift og for markedsadgangen.
40. Gas- og elundersøgelserne vil ikke se på helt de samme spørgsmål, da konkur-
rencen i disse sektorer er på forskellige udviklingsstadier, og de kan have relativt forskel-

(20) Kommissionens afgørelse (EF) nr. C(2005) �682 af �3. juni 2005 om indledning af en undersøgelse 
af gas- og elsektorerne i henhold til artikel �7 i Rådets forordning (EF) nr. �/2003, se http://ec.europa.
eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/decision_en.pdf

(2�) Se http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/communication_
en.pdf

(22) Meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde: »Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave. Et nyt 
afsæt for Lissabon-strategien«, KOM(2005) 24 af 2.2.2005. Se navnlig s. 8 og �9.
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lige produktionsstrukturer. Forbindelserne mellem de to sektorer vil dog også blive ta-
get i betragtning. Faktisk er gas i stigende grad et vigtigt primært brændstof i 
elproduktionen, og de mere konkurrencedygtige gasmarkeder kan have øjeblikkelig 
gunstig virkning på elmarkederne.
41. GD for Konkurrences mål er at blotlægge, om det er overtrædelser af EF-trak-
tatens artikel 81, 82 og 86, der er skyld i de tilsyneladende dårligt fungerende gas- og 
elmarkeder, da Kommissionen i så fald vil kunne iværksætte en proaktiv korrigerende 
indsats. På grundlag af de oplysninger, der indsamles under undersøgelsen og de prio-
ritetsområder for håndhævelse, der bliver opstillet, vil GD for Konkurrence behandle 
sager efter EF-traktatens artikel 81, 82 og 86, efterhånden som de opstår. Undersøgelses-
resultaterne forventes også at få betydning for en vurdering af effektiviteten af de gæl-
dende forskriftsrammer for liberaliseringen af gas- og elmarkederne.
42. Under forberedelsen af undersøgelserne rådførte GD for Konkurrence sig med 
industrisammenslutninger, forbrugergrupper, andre af Kommissionens afdelinger (her-
under GD for Transport og Energi) samt nationale konkurrencemyndigheder og natio-
nale tilsynsmyndigheder og deres repræsentanter på europæisk plan for at målrette un-
dersøgelsen og sikre dens effektivitet. GD for Konkurrences mål er at sikre 
gennemsigtighed i hele forløbet. Kommissionen har opstillet en række undersøgelses-
punkter på baggrund af en første analyse af svarene i en række fora og navnlig efter 
mødet i Rådet (energi) den 1. december, hvor Kommissionen også aflagde beretning om 
gennemførelsen af lovgivningspakken for energiliberaliseringen. GD for Konkurrence 
har kortlagt de største problemer i sit diskussionsoplæg (23), og de vedrører den fortsat 
høje koncentrationsgrad, vertikal udelukkelse, manglende markedsintegration og gen-
nemsigtighed samt prisdannelsesmekanismen. Der bliver efter en offentlig høring frem-
lagt en foreløbig rapport i begyndelsen af 2006. Den endelige rapport om undersøgelsen 
af energisektoren forventes afsluttet ved udgangen af 2006.
43. Sektorundersøgelserne styrker i betydelig grad Kommissionens evne til proak-
tivt at øge konkurrencen i de nyligt liberaliserede gas- og elsektorer, men håndhævelsen 
i specifikke sager fortsatte også med uændret engagement i 2005 for at understøtte libe-
raliseringsprocessen.

Langfristede gasforsyningsaftaler på nedstrømsmarkeder

44. Et særligt problem, der opstod efter åbningen for konkurrence i gassektoren i 
2005, er en mulig udelukkelse på nedstrømsmarkedet gennem langfristede gasforsy-
ningsaftaler mellem de traditionelle leverandører på den ene side og distributionssel-
skaber og industrielle og kommercielle brugere på den anden side.
45. Langfristede aftaler hindrer kunderne i at skifte til alternative leverandører, 
som kan tilbyde større værdi for pengene. I nogle tilfælde vil gældende aftaler ikke ud-
løbe før om mange år, og de kunder er derfor ude af stand til at drage fordel af den sti-
gende konkurrence i sektoren. Der er også betydelige stordriftsfordele på gasforsynings-

(23) Se: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/ 
issues_paper�5��2005.pdf
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markedet, f.eks. på grund af de store omkostninger forbundet med balancering og 
fleksibilitet, som alt andet lige vil falde bort, efterhånden som gasforsyningsmængderne 
stiger. Langfristede aftaler på nedstrømsmarkedet for gas kan således også forsinke al-
ternative leverandørers mulighed for at opbygge tilstrækkelige markedsandele til at 
kunne konkurrere effektivt. Sådanne langfristede aftaler kan derfor bidrage til markeds-
udelukkelse og skabe konkurrenceproblemer på længere sigt, når de ikke er nødvendige 
for at opveje ulemper for forbrugerne.
46. GD for Konkurrence og de nationale konkurrencemyndigheder og de natio-
nale tilsynsmyndigheder drøftede ved to lejligheder spørgsmålet om nedstrømsaftaler i 
Det Europæiske Konkurrencenets undergruppe for energispørgsmål. Bundeskartellamt 
har offentliggjort en rapport om spørgsmålet om langfristede aftaler på markedet for 
gasforsyning til lokale forsyningsværker (»Stadtwerke«) i Tyskland. Bundeskartellamt 
indledte derefter forhandlinger med de 15 største leverandører på markedet for at ind-
føre klare grænser for deres forsyningsaftalers varighed. Forhandlingerne brød sammen 
i september, og Bundeskartellamt bekendtgjorde at ville indlede formelle forbudsproce-
durer (24). GD for Konkurrence er også i færd med at undersøge en sag om langfristede 
gasforsyningsaftaler på det belgiske marked.

Sager om områdemæssige begrænsninger

47. I løbet af 2005 videreførte GD for Konkurrence sin indsats for at sikre, at tidli-
gere forretningspraksis på energimarkederne fra før liberaliseringen ikke underminerer 
liberaliseringsforløbet. Bestræbelserne bar frugt i form af ophævelse af de områdemæs-
sige begrænsninger i gasforsyningsaftaler, som Gazprom har indgået med en række vig-
tige etablerede engros-leverandører i EU. Områdemæssige begrænsninger hindrer gas-
importører i at eksportere gas til andre medlemsstater og/eller begrænser deres 
ansporing til dette, hvilket generer markedsintegrationen og konkurrencen mellem 
etablerede producenter.
48. GD for Konkurrence havde i 2003 sikret, at Gazprom og det italienske olie- og 
gasselskab Eni Spa (25) afholdt sig fra sådan praksis. I februar (26) sikrede GD for Kon-
kurrence forbedringer af gasforsyningsaftalerne mellem den etablerede østrigske gas-
grossist, OMV, og den russiske gasproducent Gazprom. Navnlig skulle OMV ikke læn-
gere hindres i uden for Østrig at videresælge den gas, OMV køber fra Gazprom, og 
sidstnævnte skulle frit kunne sælge til andre kunder i Østrig uden først at tilbyde OMV 
gassen (den såkaldte fortrinsret). OMV indvilligede også i at bidrage til kapacitetsfor-
øgelsen på TAG-rørledningen, som transporterer russisk gas gennem Østrig til Italien. 
Resultatet her svarer til det resultat, der blev nået med Eni i 2003. Tilsagnene er i al 
væsentlighed identiske med dem, Kommissionen fik fra ENI, den anden aktionær i 
TAG-rørledningen, i oktober 2003. I lyset af disse udviklinger blev det besluttet at af-
slutte undersøgelsesproceduren.

(24) http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/entscheidungen/Kartellrecht/EntschKartell.shtml
(25) Se Konkurrenceberetningen for 2003, punkt 98.
(26) Pressemeddelelse IP/05/�95 af �7.2.2005.
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49. GD for Konkurrence afsluttede i juni (27) undersøgelsen af gasforsyningsafta-
lerne mellem Gazprom og det største tyske engrosselskab, E.ON Ruhrgas AG, som til-
hører E.ON-koncernen, efter at have opnået tilsagn om fjernelse af de områdemæssige 
begrænsninger i aftalerne. Gazprom vil endvidere ikke længere være bundet af den 
»mest begunstiget kunde«-klausul, der tidligere indgik i aftalerne. Klausulerne forplig-
tede Gazprom til at tilbyde Ruhrgas betingelser svarende til dem, der blev tilbudt Ruhr-
gas’ konkurrenter på engros-markedet i Tyskland.
50. Afslutningen af de to sager betyder, at samtlige sager, som Kommissionen ind-
ledte i 2001 vedrørende eksportbegrænsninger for russisk gas (Østrig, Frankrig, Tysk-
land, Italien og Nederlandene) nu er afsluttet. Andre undersøgelser indledt i 2001 pågår 
fortsat vedrørende italienske og spanske operatørers import af gas fra Algeriet.

Lovgivningsmæssige rammer

51. De lovgivningsmæssige rammer for det indre marked for el og gas blev yderli-
gere udbygget i løbet af 2005. Rådet og Europa-Parlamentet vedtog den 28. september 
en forordning om betingelserne for tredjepartsadgang til naturgastransmissionsnet, og 
denne forventes at forbedre mulighederne for grænseoverskridende handel for nye 
markedsdeltagere (28). I begyndelsen af 2006 forventes vedtaget et direktiv om forsy-
ningssikkerhed og infrastrukturudvikling i elsektoren (29). Formålet er at opstille påli-
delige forskriftsrammer, der kan stimulere nye investeringer i elproduktion og infra-
strukturer.
52. Kommissionen forsatte i 2005 sine bestræbelser på at sikre, at medlemsstater-
ne gennemfører det andet gasdirektiv (30) og det andet eldirektiv (31), som udgør de for-
skriftsmæssige hjørnestene i liberaliseringen af energimarkederne. Der er sket betyde-
lige fremskridt. Sidstnævnte to direktiver forpligter også Kommissionen til ved udgangen 
af 2005 at aflægge en rapport over fremskridt hen imod etableringen af et indre marked 
for gas og el. Kommissionen fremlagde rapporten for Rådet (energi) den 1. december. 
Rapporten stemmer overens med GD for Konkurrences analyse i sektorundersøgelser-
ne og foreslår, at der foretages landeundersøgelser, inden der ved udgangen af 2006 ta-
ges stilling til behovet for en tredje liberaliseringspakke.
53. Domstolen præciserede også nogle vigtige aspekter af forskriftsrammerne, da 
den den 7. juni afsagde dom i VEMW-sagen (32). Selv om sagen specifikt vedrørte lang-

(27) Pressemeddelelse IP/05/7�0 af �0.6.2005.
(28) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. �775/2005 af 28. september 2005 om betingel-

serne for adgang til naturgastransmissionsnet (EUT L 289 af 3.��.2005, s. �).
(29) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF om foranstaltninger til fremme af elforsynings-

sikkerhed og infrastrukturinvesteringer.
(30) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre 

marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF (EUT L �76 af �5.7.2003, s. 57).
(3�) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre 

marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF (EUT L �76 af �5.7.2003, s. 37).
(32) Sag C-�7/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water mfl. mod Directeur van de Dienst uitvoering en 

toezicht energie.
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fristede reserveringer af sammenkoblingskapacitet til Nederlandene, har den vigtige 
virkninger for mange tidligere indgåede langfristede kapacitetsreserveringer af sammen-
koblingslinjer, når de fortsat var gyldige efter det første eldirektivs ikrafttræden (33).
54. Domstolen fandt, at den fortrinsret til adgang, som nederlandske forskrifter 
gav indgåede forsyningsaftaler (23 % af den samlede sammenkoblingskapacitet i dette 
særlige tilfælde) udgjorde forskelsbehandling, som er forbudt i henhold til eldirektivet 
fra 1996, hvis artikel 7 og 16 kræver ligebehandling af alle brugere af nettet, nye som 
gamle. Domstolen begrundede sit synspunkt med, at enhver anden fortolkning kunne 
hindre overgangen fra et lukket, monopolistisk marked til et åbent, konkurrencepræget 
marked. Domstolen anlagde også den betragtning, at Nederlandene i henhold til direk-
tivet kunne have anmodet om en undtagelse for eksisterende aftaler, men undlod at gøre 
det i tide.
55. Dommen kan blive fulgt op af andre retssager på nationalt plan og søgsmål fra 
nationale tilsynsmyndigheder. For håndhævelsen af kartelreglerne åbner dommen op 
for mulig indbringelse af sager for GD for Konkurrence, selv om Domstolens dom ikke 
udtrykkeligt omhandler konkurrencespørgsmål.
56. Sektorundersøgelsen vil sandsynligvis give GD for Konkurrence et godt over-
blik over faktuelle forhold i forbindelse med langfristede reservationer og behovet for 
eventuelle opfølgende undersøgelser.
57. Endelig blev handelen med CO2-kvoter påbegyndt i 2005 (34). Selv om virk-
ningen heraf ikke kun er relevant for energisektoren, mærkes det helt tydeligt på elmar-
kederne. Systemet med kvotehandel synes at have påvirket elpriserne, for elproducenter 
medregner delvis kvoteprisen i de priser, der faktureres de endelige forbrugere. En ræk-
ke elforbrugere har klaget over, at prisstigningerne ikke skulle have fundet sted, da kvo-
terne i de fleste tilfælde blev tildelt gratis.

REPSOL

58. Selv om Kommissionen i løbet af 2005 prioriterede de nyligt liberaliserede gas- 
og elsektorer højt, fortsatte indsatsen over for overtrædelser i andre energisektorer, bl.a. 
distribution af motorbrændstoffer.
59. Kommissionen offentliggjorde den 20. oktober 2004 en meddelelse (35) efter 
artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 for at markedsteste tilsagn foreslået af 
REPSOL C.P.P. (»REPSOL«), som omhandlet af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1/2003. Genstanden for Kommissionens undersøgelse efter EF-traktatens artikel 81 er 
brugen af eneretsklausuler for forsyningen af motorbrændstoffer i distributionsaftaler 
indgået af REPSOL, som fører til udelukkelse af det spanske marked, for så vidt angår 

(33) Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/92/EF af �9. december �996 om fælles regler for det 
indre marked for elektricitet (EFUT L 27 af 30.�.�997, s. 20).

(34) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af �3. oktober 2003 om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/6�/EF 
(EUT L 275 af 25.�0.2003, s. 32).

(35) EUT C 258 af 20.�0.2004, s. 7.
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engros- og detailsalg af motorbrændstoffer. Aftalerne blev oprindeligt anmeldt til Kom-
missionen, men anmeldelsen bortfaldt den 1. maj 2004.
60. REPSOL fik den 17. juni 2004 tilsendt den foreløbige vurdering i henhold til 
artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003.
61. Den foreløbige vurdering påpeger, at markedsadgangen er vanskelig, og at 
REPSOL’s aftaler i vidt omfang bidrager til mulig udelukkelse af markedet, da de binder 
en stor del af markedet til REPSOL, og fordi de er af så lang varighed (især aftalerne af 
»bygningsejertypen« og »brugshavertypen«, hvor REPSOL havde en tidsbegrænset 
ejendomsret, har en varighed på mellem 25 og 40 år).
62. REPSOL’s tilsagn giver en række forhandlere med aftaler af »bygningsejerty-
pen« eller »brugshavertypen« opsigelsesret mod betaling af kompensation til REPSOL. 
Yderligere ville REPSOL også afholde sig fra at indgå nye aftaler med DODO-tanksta-
tioner (36) med en varighed på over fem år, og indtil udgangen af 2006 ikke købe nogen 
ny DODO-tankstation. Iværksættelsen af de afgivne tilsagn skulle overvåges af en til-
synsadministrator udpeget af REPSOL.
63. På grundlag af resultatet af markedstesten af de foreslåede tilsagn har REPSOL 
afgivet reviderede tilsagn, og Kommissionen forventer at vedtage en beslutning i hen-
hold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 for at gøre de reviderede tilsagn 
bindende.

1.2. Råvareindustrier

ALROSA — De Beers handelsaftale

64. Kommissionen offentliggjorde den 3. juni en meddelelse (37) efter artikel 27, 
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 for at markedsteste tilsagn (38) afgivet af ALROSA og 
De Beers som omhandlet af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003. Genstanden 
for Kommissionens undersøgelse efter EF-traktatens artikel 81 og 82 og efter EØS-afta-
lens artikel 53 og 54 er en handelsaftale mellem de to selskaber, der begge er aktive in-
den for minedrift og forsyning af rådiamanter. Aftalen blev oprindeligt anmeldt til 
Kommissionen, men anmeldelsen bortfaldt den 1. maj 2004.
65. De klagepunktsmeddelelser, der blev tilsendt selskaberne i januar og juli 2003, 
udgjorde Kommissionens foreløbige vurdering i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 1/2003.
66. Den foreløbige vurdering synes at vise, at De Beers indtager en dominerende 
stilling på verdensmarkedet for rådiamanter. De Beers ville ved at indgå handelsaftalen 
med sin største konkurrent, ALROSA, få kontrol over en betydelig forsyningskilde på 
markedet for rådiamanter og få adgang til et større diamantudbud end ellers. Herved 
ville ALROSA også blive fjernet som forsyningskilde på markedet uden for Rusland og 

(36) DODO = Distributor Owned, Distributor Operated.
(37) EUT C �36 af 3.6.2005, s. 32.
(38) Se: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_38�
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øge De Beers’ eksisterende markedsstyrke, hvilket ville forhindre, at konkurrencen på 
markedet for rådiamanter kunne skærpes eller opretholdes.
67. Ifølge den foreløbige vurdering ville verdens største diamantproducent De Be-
ers med handelsaftalen også fungere som distributør af omkring halvdelen af sin største 
konkurrents produktion. Da det drejer sig om betydelige omsætningsmængder, og afta-
len blev indgået mellem de to største virksomheder på markedet for rådiamanter, ville 
aftalen føre til stærkt svækket konkurrence.
68. De Beers og ALROSA foreslog tilsagn med henblik på gradvis at reducere de-
res indbyrdes salg af rådiamanter til 700 mio. USD i 2005, 625 mio. USD i 2006, 550 
mio. USD i 2007, 475 mio. USD i 2008, 400 mio. USD i 2009 og 275 mio. USD i 2010 og 
derefter. For prisfastsættelse, sortering og vurdering ville ALROSA og De Beers indgå 
en aftale svarende til handelsaftalen. Iværksættelsen af de afgivne tilsagn skulle overvå-
ges af en tilsynsadministrator udpeget af henholdsvis ALROSA og De Beers.
69. På grundlag af resultatet af markedstesten af de foreslåede tilsagn overvejer 
Kommissionen at vedtage en beslutning i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 1/2003 for at gøre de reviderede tilsagn bindende.

1.3. Kemikalier

70. GD for Konkurrence udførte i løbet af 2005 »konkurrence-screeninger« af en 
række udkast til forskrifter inden for kemikaliesektoren, bl.a. den planlagte revision af 
plantebeskyttelsesdirektivet 91/414/EØF (39), som regulerer markedsføring af plantebe-
skyttelsesmidler, samt Kommissionens forslag til en forordning om registrering, vurde-
ring, godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (40) (Reach), hvorefter omkring 
30 000 allerede eksisterende kemikalier samt alle fremtidige skal registreres.
71. Den igangværende analyse af konkurrenceforholdene med henblik på mulige 
ændringer af forslagene i løbet af lovgivningsforløbet har fokuseret på at sikre, at for-
skrifterne og navnlig de omkostninger, der pålægges industrien, ikke fører til fordrej-
ninger af konkurrencen.

1.4. Lægemidler

Generisk konkurrence

72. En konkurrencedygtig europæisk lægemiddelindustri står højt på Kommissio-
nens dagsorden, navnlig i lyset af Lissabon-strategien. Det er nødvendigt, at nyskabende 
produkter omfattes af en stærk beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, så virk-
somhederne kan få godtgjort deres udgifter til FoU og skabe vinding af deres nyska-
bende indsats. Hvis virksomhederne imidlertid på ulovlig vis prøver at forlænge en så-
dan beskyttelse, ansporer det ikke til innovation og kan udgøre en grov overtrædelse af 

(39) Rådets direktiv 9�/4�4/EØF af �5. juli �99� om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 
230 af �9.8.�99�, s. �).

(40) KOM(2003) 644 endelig.



�7

I — Karteller og monopoler — EF-traktatens artikel 8�, 82 og 86

EU’s konkurrenceregler. Konkurrence fra generiske produkter fremstillet af tredjemand 
efter patentets udløb ansporer sædvanligvis til yderligere innovation inden for læge-
midler.
73. Inden for rammerne af AstraZeneca-sagen (se Boks 2 nedenfor) og sidelø-
bende med denne blev GD for Konkurrence opmærksom på mulig konkurrencebe-
grænsende adfærd med sigte på at udelukke eller forsinke konkurrence fra generiske 
produkter. Disse tendenser har ført til intensiveret overvågning af konkurrenceforhol-
dene inden for generiske lægemidler.
Parallelhandel med lægemidler
74. Kommissionen mener, at parallelhandel med lægemidler kan bidrage til afba-
lancering mellem medlemsstater med henholdsvis høje og lave priser og til oprettelsen 
af et fælles marked for lægemidler. De Europæiske Domstole har indtaget et snævert 
standpunkt vedrørende anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 for at indføre kvotasy-
stemer, som begrænser eller umuliggør handel mellem medlemsstaterne ud fra den be-
tragtning, at sådanne systemer udgør ensidig adfærd fra virksomhedernes side.
75. Ensidige kvotasystemer på forsyningssiden kan imidlertid falde ind under EF-
traktatens artikel 82. Det kan dog være nødvendigt at tage mulige objektive begrundel-
ser for sådanne systemer i betragtning.

BoKs 2: astraZeneca: misBrug aF oFFentlige proceDurer  
i lægemiDDelseKtoren

Kommissionen vedtog den 15. juni en beslutning med et bødepålæg til AstraZe-
neca AB og AstraZeneca Plc (AZ) på 60 mio. EUR for at have overtrådt EF-trakta-
tens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 ved at misbruge offentlige procedurer og 
regler i en række EØS-lande for at udelukke generiske firmaer og parallelforhand-
lere fra konkurrencen med AZ’s mavesårsprodukt Losec (1). Ved fastsættelsen af 
bøden blev det taget i betragtning, at nogle forhold ved misbruget — dvs. misbrug 
af offentlige procedurer — kan anses for at være en nyskabelse.

1. Det relevante marked

Det relevante marked omfatter nationale markeder for såkaldte protonpumpeinhi-
bitorer (»PPI’er«), der er receptpligtig medicin mod mave-tarm-sygdomme (f.eks. 
mavesår). AZ’s Losec var den første PPI.

2. AZ’s dominans på de berørte nationale PPI-markeder

Kommissionens konklusioner om dominans i de relevante år i de berørte lande er 
bl.a. baseret på AZ’s store markedsandel og stilling som etableret aktør på PPI-mar-

(�) Pressemeddelelse IP/05/737 af �5.6.2005.
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kedet. Den første aktør på et lægemiddelmarked er almindeligvis i stand til at opnå 
og opretholde højere priser end senere ankomne deltagere på markedet. Kommis-
sionens beslutning behandlede også spørgsmålet om aftagermonopoler (dvs. natio-
nale sundhedssystemer) og prisregulering. Det bemærkes i beslutningen, at aftager-
monopolers forhandlingsstyrke er betydeligt reduceret i forhold til virksomheder, 
der tilbyder reelt innovative produkter (såsom Losec). Endvidere er aftagermono-
poler ikke i stand til at kontrollere markedsadgangen.

3. Misbrug af reguleringssystemet

AZ’s første overtrædelse omfattede misbrug af en af Rådets forordninger fra 1992 (2), 
hvormed der indførtes et supplerende beskyttelsescertifikat (SBL), ifølge hvilken 
den grundlæggende patentbeskyttelse for lægemidler kan forlænges. Misbruget be-
stod hovedsageligt i et mønster af vildledende oplysninger, som AZ fra medio 1993 
gav i forbindelse med dets ansøgninger til forskellige patentkontorer i en række 
EØS-lande, da der blev ansøgt om SBL-certifikater for omeprazol (den aktive be-
standdel i AZ’s produkt Losec). På grund af disse vildledende oplysninger fik AZ 
ekstra beskyttelse i flere lande. Adgangen til markedet for billigere generiske udga-
ver af Losec blev således udskudt med omkostninger for sundhedssystemerne og 
kunderne til følge.
Kommissionen fandt, at brugen af sådanne procedurer og reguleringstiltag under 
specifikke omstændigheder kan udgøre misbrug, navnlig når myndighederne eller 
andre organer, der forvalter procedurerne, kun i begrænset omfang eller slet ikke 
har skønsbeføjelser.
Det forhold, at der er afhjælpende foranstaltninger under andre retsbestemmelser, 
kan ikke i sig selv udelukke anvendelsen af EF-traktatens artikel 82, heller ikke hvis 
de dækker nogle af aspekterne ved denne udelukkelsespraksis. Kommissionen fandt 
i sin beslutning, at der ikke er grund til at begrænse anvendelsesområdet for kon-
kurrenceretten til situationer, hvor sådan praksis ikke udgør en overtrædelse af an-
dre love, og hvor der ikke er andre afhjælpende foranstaltninger.

4. Misbrug af tilladelsesprocedurer for markedsføring af lægemidler

Det andet tilfælde af misbrug fandt sted i slutningen af 1990’erne og bestod i AZ’s 
anmodninger om opgivelse af dets markedstilladelser for Losec-tabletter i Dan-
mark, Norge og Sverige sammen med dets tilbagetrækning af Losec-tabletter og 
lancering af Losec MUPS-tabletter i disse tre lande.
Den selektive opgivelse fjernede referencen for markedstilladelser, som generiske 
firmaer og parallelimportører havde brug for på det tidspunkt for at få adgang til 
og/eller forblive på markedet.

(2) Rådets forordning (EØF) nr. �768/92 af �8. juni �992 om indførelse af et supplerende beskyt-
telsescertifikat for lægemidler (EFT L �82 af 2.7.�992, s. �).
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Kommissionen fandt, at AZ med sin praksis havde søgt, og til dels opnået en de 
facto forlængelse af beskyttelsen langt ud over det tidsrum, der ellers kunne komme 
på tale efter de relevante regler.
Dette andet misbrug kendetegnes også ved forsøg på udelukkelse i en regulerings-
kontekst, hvor de pågældende myndigheder havde begrænsede eller slet ingen 
skønsbeføjelser. Virksomheder i dominerende stillinger har et særligt ansvar med 
hensyn til at anvende specifikke rettigheder, private eller offentlige, på rimelig vis 
vedrørende andre parters markedsadgang.
Kommissionen bemærkede i sin beslutning, at enkeltstående handlinger som lan-
cering, tilbagetrækning eller anmodninger om opgivelse af markedstilladelser nor-
malt ikke vil udgøre et sådant misbrug.

2. information, kommunikation og medier

2.1. Elektronisk kommunikationsnet og posttjenester

Gebyrer for mobiltelefoniske roamingtjenester

76. For roamingtjenesters vedkommende (dvs. gebyrer for brug af mobiltelefoner 
under rejser i udlandet) sendte Kommissionen den 10. februar klagepunktsmeddelelser 
til de tyske mobilnetoperatører T-Mobile International AG & Co. KG (T-Mobile) og 
Vodafone D2 GmbH (Vodafone). Klagepunkterne vedrører de takster, både T-Mobile 
og Vodafone afkrævede udenlandske mobilnetoperatører for international roaming i 
engrosleddet (de såkaldte IOT-priser (Inter Operator Tariffs)). De foreløbige konklusio-
ner af Kommissionens undersøgelse af T-Mobile var, at T-Mobile misbrugte sin domi-
nerende stilling i Tyskland for udbydelse af internationale roamingtjenester i engrosled-
det på eget netværk fra 1997 og mindst indtil udgangen af 2003 ved at opkræve 
urimelige og overdrevne priser. Kommissionen nåede til samme foreløbige konklusio-
ner for de priser, som Vodafone havde opkrævet i tidsrummet fra 2000 og mindst indtil 
udgangen af 2003.

Bredbåndstjenester

77. For bredbåndstjenesters vedkommende accepterede Kommissionen i 2004 til-
sagn afgivet af Deutsche Telekom AG (DT) om at ophøre med sin praksis i form af en 
»margenklemme« over for delt adgang til abonnentledninger (samtrafik) i Tyskland, da 
Kommissionen foreløbigt fandt, at dette udgør misbrug af dominerende stilling (41). 
Den efterfølgende løsning var baseret på den margenklemmemetode, der blev fastlagt i 
beslutningen for Deutsche Telekom (42). Efter at have rådført sig med den tyske tilsyns-

(4�) Sag nr. COMP/38.436, QSC; pressemeddelelse IP/04/28� af �.3.2004.
(42) Forenede Sager COMP/37.45�, 37.578 og 37.579, Deutsche Telekom (EUT L 263 af �4.�0.2003, s. 9). 

Se pressemeddelelse IP/03/7�7 af 2�.5.2003. Beslutningen er appelleret til Førsteinstansretten som 
Sag nr. T-27�/03 (EUT C 264 af �.��.2003, s. 29).
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myndighed — Bundesnetzagentur (BNetzA) — accepterede Kommissionen løsnings-
forslaget, som førte til et betydeligt fald i samtrafikpriserne. Derefter begyndte en række 
virksomheder at udbygge netværk for at udbyde bredbåndstjenester på samtrafikbasis. I 
en ansøgning til BNetzA af 24. maj bekendtgjorde DT imidlertid sin hensigt om at øge 
samtrafikpriserne igen. Efter at have konstateret, at dette ville genoplive margenklem-
men som fra før løsningen, greb Kommissionens afdelinger derefter ind med et påbud 
til DT om at efterkomme sine egne tilsagn. For at hindre Kommissionen i at indlede den 
formelle undersøgelsesprocedure indgav DT en ny ansøgning til BnetzA, hvori anvend-
tes samme priser som i 2004. BNetzA — som Kommissionens tjenestegrene havde et tæt 
samarbejde med i denne sag — godkendte derefter engrospriser, som var lavere end de 
ansøgte og lavere end, hvad der var nødvendigt for DT for at efterkomme sine tilsagn (43). 
Kommissionen forventer, at de bedre betingelser for udbud af bredbåndstjenester via 
samtrafik vil påvirke konkurrenceforholdene positivt og yderligere udbrede bredbånds-
tjenester i Tyskland, hvilket på sigt vil øge forbrugernes valgmuligheder og mindske 
forbrugerpriserne.

Undersøgelse af 3G‑sektoren

78. Kommissionen afsluttede i september sin sektorundersøgelse af konkurrence-
situationen på markedet for nye systemer for mobilkommunikation, der kan transmit-
tere audiovisuelt indhold (3G). Sektorundersøgelsens resultater var blevet præsenteret 
for offentligheden den 27. maj, og markedsdeltagerne havde fremsat bemærkninger til 
resultaterne.
79. Sektorundersøgelsen, der var et fælles initiativ fra Kommissionen og EFTA-
Tilsynsmyndigheden, udførtes i 2004 og første halvår 2005 og blev påbegyndt, fordi 
Kommissionen ønskede at sikre sig, at sportsindhold, der er af afgørende betydning for 
udbredelsen af nye mobile tjenester, ikke holdes tilbage som følge af konkurrencebe-
grænsende praksis. Undersøgelsen bestod i en omfattende gennemgang af praksis hos 
samtlige aktører, der er aktive inden for erhvervelse, gensalg og drift af mobile rettighe-
der til sportsbegivenheder.
80. Omkring 230 organisationer besvarede de spørgeskemaer, der blev udsendt i 
2004. GD for Konkurrence analyserede endvidere under gennemgangen af de indsam-
lede oplysninger 50 sagsforhold, hvor der opstod konkurrenceproblemer på tidspunktet 
for salget af G3-rettigheder.
81. Sektorundersøgelsens resultater gav Kommissionen et klart overblik over ak-
tuelle markedsudviklinger og de mest udbredte markedsførings- og driftsmønstre i hele 
værdikæden for sportsindhold til mobile platforme. Sektorundersøgelsens resultater og 

(43) Se pressemeddelelse IP/05/�033 af 3.8.2005. En årsag til det yderligere fald i samtrafikpriserne i 
engrosleddet er, at BNetzA baserede sin ex ante margenklemmetest på DT’s omkostninger (som 
var grundlaget for beslutningen i Deutsche Telekom-sagen) og på omkostningerne for en effektiv 
operatør (sandsynligvis højere). Således blev begge de muligheder, der er fastlagt i meddelelsen 
om anvendelsen af konkurrencereglerne på aftaler om netadgang i telesektoren (EFT C 265 af 
22.8.�998, s. 2), til opstilling af en margenklemmetest taget i betragtning.
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opfølgende aktioner er beskrevet i en rapport, der opsummerer undersøgelseskonklu-
sionerne (44).
82. Rapporten indeholder en beskrivelse af en række potentielt konkurrencebe-
grænsende praksis, der blev fundet under sektorundersøgelsen, og som kan begrænse 
tilgængeligheden af innovative mobile sportstjenester for forbrugerne. Rapporten foku-
serer på fire hovedområder, hvor undersøgelsen påviste konkurrenceproblemer:
• Bundling: situationer, hvor stærke medieoperatører har opkøbt alle audiovisuelle 

rettigheder til vigtige sportsbegivenheder som et bundt for at sikre sig eneret over 
samtlige platforme uden at have til hensigt at udnytte G3-rettighederne eller give 
dem i licens.

• Embargoer: situationer, hvor overdrevent restriktive betingelser (stramme tidsem-
bargoer eller unødvendige begrænsninger af kliplængden) knyttes til mobile rettig-
heder, hvilket i praksis begrænser 3G-indholdets tilgængelighed.

• Fælles markedsføring: situationer, hvor 3G-rettigheder forbliver uudnyttede, fordi 
det ikke lykkes kollektive salgsorganisationer at sælge 3G-rettighederne til de en-
kelte sportsklubbers begivenheder.

• Eneret: tildeling af eneret for 3G-rettigheder i situationer, der fører til stærke opera-
tørers monopolisering af vigtigt indhold.

83. Rapporten opfordrede markedsdeltagerne til at revurdere deres forretnings-
praksis og i tide råde bod på mulige konkurrencebegrænsende virkninger som følge af 
deres forretningspraksis. Den nævner også, at GD for Konkurrence sammen med de 
berørte nationale konkurrencemyndigheder vil foretage en gennemgang af de potentielt 
skadelige sagsforhold af nationale dimensioner, som blev kortlagt under sektorundersø-
gelsen.

Høringsprocedure efter artikel 7 i rammedirektivet (2002/21/EF)

84. I henhold til EU’s fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikati-
onsnet og -tjenester (45) er de nationale tilsynsmyndigheder forpligtet til at afgrænse 
relevante markeder for elektronisk kommunikation tilpasset de nationale forhold, og 
det i overensstemmelse med konkurrencerettens principper.
85. I overensstemmelse med markedsanalyseproceduren må de nationale tilsyns-
myndigheder stille alle udkast til foranstaltninger vedrørende afgrænsning af relevante 
markeder, oplysninger om, hvorvidt en virksomhed har en stærk markedsposition eller 
ej og i så fald de påtænkte afhjælpende foranstaltninger til rådighed for Kommissionen. 
Kommissionen kan enten fremsætte bemærkninger til disse, og de nationale tilsyns-
myndigheder tager nøje hensyn hertil, eller anmode den nationale tilsynsmyndighed 
om at trække udkastet til foranstaltning tilbage, hvis markedsafgrænsningen og/eller 

(44) Tilgængelig på http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/inquiry/3g/index.html
(45) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/2�/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestem-

melser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L �08 af 24.4.2002, 
s. 33).
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konstateringen af en stærk markedsposition er uforenelig med fællesskabsretten. Kom-
missionen modtog i 2005 201 anmeldelser fra nationale tilsynsmyndigheder (en netto-
stigning sammenholdt med 89 anmeldelser i 2004).
86. Kommissionen vedtog i 2005 en beslutning med anmodning om tilbagetræk-
ning af anmeldte foranstaltninger (46). I den pågældende sag — som vedrørte engros-
opkaldsterminering i fastnet i Tyskland — påtænkte den nationale tilsynsmyndighed at 
udpege Deutsche Telekom som operatør med stærk markedsposition på markedet for 
engros-opkaldsterminering i eget netværk. Den nationale tilsynsmyndighed konklude-
rede, at de 53 alternative fastnetoperatører i Tyskland — i lyset af Deutsche Telekom’s 
modvægt på aftagersiden — ikke havde en stærk markedsposition til trods for deres 
monopolagtige stillinger for engros-opkaldsterminering i egne netværk. Kommissio-
nen mente imidlertid, at den nationale tilsynsmyndighed ikke i tilstrækkelig grad havde 
dokumenteret argumentet om modvægt på aftagersiden.
87. Kommissionen vurderede endvidere tre anmeldelser, hvor den nationale til-
synsmyndighed fandt, at to eller flere operatører tilsammen havde en dominerende stil-
ling på et relevant marked. I to af disse sager trak den nationale tilsynsmyndighed an-
meldelsen tilbage før vedtagelsen af Kommissionens beslutning på grundlag af den 
foreløbige vurdering fra Kommissionens tjenestegrene (47). I den tredje sag — som ved-
rørte markedet for engros-tilslutning til mobilnet og access i Irland — gjorde Kommis-
sionen ikke indsigelse over for den nationale tilsynsmyndigheds konklusion om en kol-
lektiv dominerende stilling.
88. Endelig accepterede Kommissionen den franske nationale tilsynsmyndigheds 
forslag om også at lade det relevante marked for taletelefoni over fastnettet omfatte såkaldt 
IP-telefoni (VoIP), som sætter kunderne i stand til at foretage og modtage opkald på sam-
me måde som traditionel taletelefoni (48). Den franske tilsynsmyndighed skelnede mellem 
rent internetbaseret VoIP, som ligner øjeblikkelige beskeder (IMS) og anden direkte kom-
munikation mellem terminaler (peer-to-peer), der også er internetbaseret, f.eks. Skype, og 
VoIP, der udbydes via alternative bredbåndsoperatører, som har investeret i ubundtet ad-
gang til abonnentledninger og andre bredbåndstilslutninger og derfor kan tilbyde kun-
derne taletelefoni af højere kvalitet og samme funktionalitet som traditionel taletelefoni.

Overtrædelsesprocedurer efter EF‑traktatens artikel 226 vedrørende 
konkurrencedirektivet (2002/77/EF)

89. Udover og i kombination med EU’s konkurrenceregler og høringsproceduren 
efter artikel 7 i rammedirektivet anvender Kommissionen overtrædelsesprocedurerne 
efter EF-traktatens artikel 226 for at sikre, at medlemsstaterne a) gennemfører fælles-
skabsdirektiverne i national lovgivning og b) gennemfører dem korrekt. Det er GD for 

(46) Kommissionen beslutning C(2005)�442 i sag nr. DE/2005/0�44 findes på følgende adresse: http://
circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

(47) Sag nr. UK/2004/0��� (forvaltning af transmissionssystemer) og sag nr. FR/2005/0�79; meddelel-
serne om tilbagetrækning findes på følgende adresse: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/
ecctf/home

(48) Kommissionens beslutning i sag nr. FR/2005/22� til FR/2005/0226, SG-Greffe (2005) D/205048.
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Konkurrences ansvar at overvåge medlemsstaternes overholdelse af et af direktiverne i 
EU’s rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, nemlig 
det såkaldte konkurrencedirektiv (49). Konkurrencedirektivet har først og fremmest til 
formål at sikre, at medlemsstaterne ikke indrømmer eller opretholder særlige eller eks-
klusive rettigheder for udbydelse af elektroniske kommunikationsnetværk eller -tjene-
ster i strid med EF-traktatens artikel 86, og dermed sikre konkurrencedygtige markeds-
betingelser overalt i EU.
90. Kommissionen videreførte sine overtrædelsesprocedurer over for de med-
lemsstater, der var forsinket med hensyn til vedtagelsen af de nødvendige foranstaltnin-
ger i national lovgivning for at overholde kravene i konkurrencedirektivet. I løbet af 
2005 afsluttede Kommissionen procedurer indledt over for Belgien, Estland og Den 
Tjekkiske Republik, efter at disse medlemsstater havde meddelt Kommissionen, at de 
nationale foranstaltninger var vedtaget. Derimod fandt Domstolen i dom afsagt den 14. 
april, at Grækenland endnu ikke havde vedtaget de nødvendige foranstaltninger for at 
overholde konkurrencedirektivet (50). Domstolen fandt ligeledes i en dom afsagt den 16. 
juni, at Luxembourg ikke havde vedtaget de nødvendige foranstaltninger for at over-
holde direktivet (51). Luxembourg foretog imidlertid den 23. juni anmeldelse til Kom-
missionen af foranstaltninger, der vil bringe landets lovgivning i overensstemmelse med 
konkurrencedirektivet.
91. Det blev i 2004 bragt til Kommissionens kendskab, at der i Sverige fortsat fin-
des forskrifter, som forpligter tv-selskaber til at erhverve jordbaseret og anden transmis-
sion udelukkende fra det statsejede selskab, Teracom AB. Kommissionen indledte der-
for en overtrædelsesprocedure over for Sverige (52). Den svenske regerings svar til 
Kommissionens åbningsskrivelse — som vedrørte analoge transmissionstjenester — in-
deholdt intet klart tilsagn om at bringe overtrædelsen til ende inden for en rimelig tids-
horisont. Kommissionen vedtog således den 16. marts en begrundet udtalelse over for 
Sverige i medfør af EF-traktatens artikel 226. Kommissionen konkluderede, at kravet 
om, at tv-selskaber skal erhverve analoge transmissionstjenester udelukkende fra Tera-
com, er i strid med konkurrencedirektivet. Yderligere undersøgelser i 2005 viste, at de 
svenske forskrifter om digitale transmissionstjenester har lignende virkninger. Tv-sel-
skaber, der ønsker at distribuere deres programmer via et digitalt jordbaseret netværk i 
Sverige, er forpligtet til at samarbejde med Teracom om visse centrale punkter i den 
digitale distributionskæde (såsom frekvensmultiplexering). Kommissionen konklude-
rede, at Teracom de facto er blevet indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder også 
for digitale transmissionstjenester, hvilket er i strid med konkurrencedirektivet. Kom-
missionen sendte derfor den 12. oktober en supplerende åbningsskrivelse til den sven-
ske regering.

(49) Kommissionens direktiv 2002/77/EF af �6. september 2002 om konkurrence på markederne for 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 249 af �7.9.2002, s. 2�). GD for Informations-
samfundet og Medier er ansvarlig for medlemsstaternes overholdelse af de øvrige direktiver under 
de fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet.

(50) Dom afsagt den �4. april 2005 i sag nr. C-299/04, Kommissionen mod Grækenland.
(5�) Dom afsagt den �6. juni 2005 i sag nr. C-349/04, Kommissionen mod Luxembourg.
(52) Procedure 2004/2�97 — Liberalisering — Sverige — Overtrædelse af direktiv 2002/77/EF.
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92. Samme dag sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Ungarn, hvori Kom-
missionen fremsætter det synspunkt, at den ungarske medielovgivning er uforenelig 
med konkurrencedirektivet. Ved at begrænse kabel-tv-selskabernes rettigheder i forbin-
delse med transmissionstjenester på et område, som ikke omfatter mere end en tredje-
del af befolkningen, begrænser den ungarske medielovgivning retten til at etablere eller 
udbyde elektroniske kommunikationsnetværk eller -tjenester og forhindrer yderligere 
konsolidering af kabel-tv-markedet. Fjernes begrænsningen, vil det øge konkurrencen 
dels mellem kabeloperatørerne indbyrdes, dels mellem kabeloperatørerne og operatø-
rer, der anvender andre former for infrastruktur.

Posttjenester

93. EU’s konkurrencepolitik i postsektoren iværksættes inden for rammerne af 
den endnu ufuldstændige liberalisering af markedet for posttjenester. Postdirektivet (53) 
tillader i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre driften af udøvelse af forsy-
ningspligten på økonomisk rimelige vilkår, at medlemsstaterne forbeholder de forsy-
ningspligtige befordringsvirksomheder visse posttjenester, og dette gælder fortsat en 
stor del af markedet. Postdirektivet kræver, at Kommissionen senest inden den 31. de-
cember 2006 opstiller forslag, der i givet fald indfører fuld liberalisering af markedet for 
posttjenester i EU i 2009. En række medlemsstater har ophævet deres monopoler eller 
bekendtgjort planer herom inden denne tidsfrist.
94. På denne baggrund undersøgte Kommissionen i 2005 en række medlemssta-
ters udkast til love om posttjenester. Kommissionen indtog det synspunkt, at Den Tjek-
kiske Republiks udkast til lov om posttjenester indeholder bestemmelser, som ville have 
udvidet monopolstillingen for den etablerede operatør udover postdirektivets anven-
delsesområde og dermed genindført et monopol på det marked, der tidligere var åbent 
for konkurrence. Kommissionen mener, at når eksklusive rettigheder ikke går ud over 
området omfattet af eneret som defineret i postdirektivet, kan de som udgangspunkt 
være berettigede i henhold til artikel 86, stk. 2 (54). På baggrund af en række uformelle 
kontakter mellem Kommissionen og den tjekkiske regering, blev loven ændret således, 
at den ikke udvider monopolet og tillader yderligere udvikling af konkurrencen på det 
pågældende marked.
95. GD for Konkurrence er for øjeblikket desuden i færd med at undersøge visse 
former for praksis, der kan virke hindrende for konkurrencen for grænseoverskridende 
post inden for Fællesskabet, som i princippet er liberaliseret i henhold til EU-reglerne. 
I de fleste tilfælde vedrører påstået misbrug praksis, hvor den dominerende stilling 

(53) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af �5. december �997 om fælles regler for udvik-
ling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT 
L �5 af 2�.�.�998, s. 25). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af �0. juni 2002 om 
ændring af direktiv 97/67/EF, for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for post-
tjenester (EFT L �76 af 5.7.2002, s. 2�).

(54) Meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af konkurrencereglerne på postsektoren og på vur-
deringen af visse statslige foranstaltninger i relation til posttjenesterne (EFT C 39 af 6.2.�998, s. 2, 
punkt 5.4).
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overføres fra monopoltjenestemarkedet til andre markeder, der er åbne for konkurren-
ce. Sådan praksis vil sandsynligvis gribe om sig efterhånden, som liberaliseringen skri-
der frem. Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder må derfor fortsat 
være påpasselige, så konkurrencebegrænsende adfærd ikke ophæver fordelene ved det 
gradvise liberaliseringsforløb, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget.

2.2. Medier

Den tyske Bundesliga

96. Kommissionen vedtog den 19. januar beslutningen om den tyske Bundesli-
ga (55) — den første tilsagnsbeslutning i medfør af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003. 
Beslutningen erklærer den tyske fodboldligas tilsagn vedrørende fælles markedsføring 
og eksklusiv salg af rettighederne til medieudnyttelse af kampe for juridisk bindende og 
afsluttede proceduren.
97. Med Bundesliga-beslutningen bekræftede Kommissionen sin kartelpolitik på 
medieområdet med hensyn til salg og erhvervelse af værdifulde audiovisuelle rettighe-
der til sportsbegivenheder. På grund af strukturen i mediesektoren, hvor et begrænset 
antal operatører handler en lille mængde værdifulde eksklusive audiovisuelle rettighe-
der til sportsbegivenheder, opstår der let konkurrenceproblemer i sektoren. På forsy-
ningssiden findes der ofte kun få udbydere af førsteklasses sportsrettigheder. Koncen-
trationen på forsyningssiden øges ved fælles markedsføring, dvs. klubrettighederne 
samles i en pool og markedsføres som én enkelt enhed (56). Der findes også en betydelig 
koncentration på aftagersiden, hvilket også kan give konkurrenceproblemer, da det kan 
påvirke adgangen til indhold for markedets øvrige operatører (57).
98. Kommissionen foretog en foreløbig vurdering i henhold til artikel 9, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1/2003 og underrettede ligaforeningen og DFB herom. I henhold til 
den foreløbige vurdering rejser Liga-Fußballverband’s fælles markedsføring og eksklu-
siv salg af rettighederne til medieudnyttelse en række konkurrenceproblemer. Bundes-
liga-klubberne hindredes muligvis i at handle uafhængigt med tv-selskaber og/eller 
mellemhandlere specialiseret i sportsrettigheder, og især i at træffe uafhængige forret-
ningsmæssige afgørelser om priser eller bestemme art og omfang af rettighedsoverdra-
gelser, hvilket udelukker konkurrence mellem klubberne i salget af rettighederne. Da 
adgang til fodboldindhold spiller en stor rolle for tv-selskaber og nyhedsmedieoperatø-
rer, som konkurrerer om reklameindtægter og abonnementer, risikerede ligaforenin-
gens fælles markedsføring desuden at have negativ indvirkning på de senere led på de 

(55) Sag nr. COMP/37.2�4, Fælles salg af medierettighederne til den tyske Bundesliga. Beslutningens 
fulde ordlyd findes på GD for Konkurrences websted:

  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/372�4/en.pdf
(56) Se Kommissionens UEFA Champions League beslutning (EUT L 29� af 8.��.2003, s. 25), der om-

handler spørgsmålet om fælles markedsføring.
(57) En række af Kommissionens fusionsbeslutninger behandler dette spørgsmål, f.eks. Newscorp/Tele-

più, Sag nr. COMP/M.2876 af 2. april 2003.
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relevante tv-markeder og markeder for nye medier ved at begrænse produktionen og 
udelukke adgang.
99. For at råde bod på disse konkurrenceproblemer afgav ligaforeningen tilsagn, 
som i vidt omfang ændrede strategien om fælles markedsføring (58). De afgivne tilsagn 
blev markedstestet med en meddelelse offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. 1/2003 (59). For at forhindre risikoen for udelukkelse på markederne 
i de følgende led, ville medierettighederne blive udbudt efter en udbudsprocedure på 
ikke-diskriminerende og gennemsigtige betingelser. Selv om det anerkendes, at der er 
behov for en vis grad af eksklusivitet for at beskytte værdien af sportsrettigheder, blev 
risikoen for længerevarende markedsudelukkelse desuden fjernet med et tilsagn om at 
begrænse varigheden af eksklusive vertikale licensaftaler til højst tre sæsoner. Længere 
aftalevarighed ville i henhold til Kommissionens foreløbige vurdering indebære en ri-
siko for, at en succesfuld aftager kunne etablere en dominerende stilling på markedet og 
hermed begrænse den effektive ex ante konkurrence i forbindelse med fremtidige ud-
budsrunder.
100. For at give en række potentielt interesserede aftagere mulighed for at byde på 
de audiovisuelle rettigheder forpligtede ligaforeningen sig til at begrænse eksklusivite-
ten til opsplitning af de audiovisuelle rettigheder i et rimeligt antal separate pakker ud-
formet således, at hver pakke kan udnyttes enkeltvis af en operatør. Salget af flere me-
ningsfulde pakker vil sætte operatører med mindre markedsstyrke og færre midler til 
finansiering i stand til at byde på rettigheder svarende til deres behov. En række pakker 
vil skulle øremærkes for særlige markeder/platforme: på grund af den store asymmetri-
ske værdi af rettighederne til forskellige distributionsplatforme kan adgang til sportsret-
tigheder udelukkes for markedsoperatører på visse nye markedsplatforme, og ved at 
foretage en sådan øremærkning af pakkerne til visse distributionsplatforme vil operatø-
rer af gratis-tv og betalings-tv, mobile operatører og internetudbydere kunne erhverve 
rettigheder.
101. For at begrænse risikoen for produktionsrestriktioner på grund af kollektiv 
markedsføring af eksklusive rettigheder skal klubberne endelig bibeholde retten til at 
sælge visse rettigheder enkeltvis. En undtagelsesklausul skal sikre maksimal udnyttelse 
af rettighederne, og dermed undgås situationer med uudnyttede rettigheder, dvs. en-
hver rettighed, som ligaforeningen ikke kan sælge, eller som aftageren ikke udnytter 
fuldt ud. Uudnyttede rettigheder tilbageføres til klubberne med henblik på individuel 
udnyttelse på ikke-eksklusive vilkår.
102. Kommissionen accepterede, at tilsagnene først skulle træde i kraft efter en 
overgangsperiode (60), så arrangementerne kunne bringes i overensstemmelse med kon-
kurrencereglerne uden at skade driften af den tyske fodboldliga.

(58) MEMO 05/�6 indeholder en fuldstændig oversigt over tilsagnene og en detaljeret beskrivelse af 
rettighedsoverdragelserne.

(59) EUT C 229 af �4.9.2004, s. �5.
(60) De ændringer, der vedrører fjernsyn og (delvis) internet træder i kraft den �. juli 2006. Alle andre 

ændringer gælder fra den �. juli 2004.
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103. Det understreges i beslutningen, at den udelukkende omhandler ligaforenin-
gens fælles markedsføring og eksklusive salg med hensyn til de to bedste tyske fodbold-
rækker for mænd og ikke omhandler konkurrencespørgsmål i forbindelse med licens-
aftaler indgået enkeltvis. Beslutningen udelukker således ikke, at Kommissionen i 
fremtiden iværksætter undersøgelser, navnlig hvis en enkelt aftager køber mere end en 
af rettighedspakkerne.
104. Ligaforeningens tilsagn forbedrer i betydelig grad adgangen til indhold for tv, 
radio og især for operatører på de nye mediemarkeder. De er således på linje med Kom-
missionens politik om at sikre maksimal tilgængelighed til indhold for at stimulere in-
novation og dæmpe tendenser mod koncentration på mediemarkederne under nøje 
hensyntagen til seernes interesser.

Football Association Premier League (61)

105. Kommissionen bekendtgjorde i november, at den havde modtaget tilsagn fra 
FA Premier League (FAPL) vedrørende den fælles markedsføring i Det Forenede Konge-
rige af medierettigheder til fodboldkampe i Premier League. Dette skete som opfølgning 
på en klagepunktsskrivelse fra 2002 og en offentlig høring om et første sæt tilsagn afgivet 
i april 2004. Tilsagnene skal anvendes ved salg af rettigheder for fodboldsæsonen 2007 og 
fremover. Tilsagnene består først og fremmest i, at der skabes mindre og mere velafba-
lancerede pakker af tv-rettigheder for at sikre, at en individuel aftager ikke kan opkøbe 
samtlige pakker, og for at sikre, at salget af rettighederne forløber retfærdigt. FAPL har i 
denne henseende forpligtet sig til at sælge pakkerne til den enkelte højestbydende for 
hver pakke, og til at sikre, at forløbet overvåges af en tilsynsførende administrator. Tilsag-
nene omfatter forskellige andre elementer, der fjerner begrænsninger af produktionen 
via de forskellige medierettigheder. På baggrund af tilsagnene vil Kommissionen mulig-
vis i 2006 vedtage en beslutning i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003.

2.3. Informationsindustri, internet og forbrugerelektronik

Microsoft

106. Kommissionen vedtog den 28. juli en beslutning vedrørende tilsynsadmini-
stratoren i Microsoft-sagen (62). I henhold til artikel 7 i Kommissionens beslutning af 24. 
marts 2004 i Microsoft-sagen (i det følgende benævnt beslutningen) skulle der etableres 
en hensigtsmæssig mekanisme til overvågning af Microsofts efterlevelse af beslutnin-
gen, herunder udpegelse af en tilsynsadministrator, der er uafhængig af Microsoft. Det-
te er et af de sjældne tilfælde, hvor Kommissionen har anvendt en tilsynsadministrator 
til overvågning af efterlevelse af et forbud i medfør af EF-traktatens artikel 82. Tilsyns-
administratorer anvendes oftere i overvågningen af efterlevelse i fusionssager.
107. Tilsynsadministratorens vigtigste ansvar er at tilvejebringe Kommissionen 
ekspertrådgivning om overholdelsen af beslutningen. Tilsynsadministratoren skal især 

(6�) Sag nr. COMP/38. �73, se pressemeddelelse IP/05/�44� �7.��.2005.
(62) K(2005) 2988 endelig.
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rådgive Kommissionen om, hvorvidt a) Microsoft i tide udleverer såvel fuldstændige 
som nøjagtige interoperabilitetsoplysninger og ikke opstiller urimelige eller diskrimine-
rende begrænsninger for adgangen til, eller brugen af, sådanne oplysninger, og hvorvidt 
b) den ubundne version af Windows-styresystem til klient-pc’er, som Microsoft stiller til 
rådighed i overensstemmelse med beslutningen, er fuldt fungerende og ikke indeholder 
Windows Media Player, og hvorvidt konkurrerende forhandlere af media players råder 
over tilstrækkelige oplysninger til, at deres media player ikke stilles dårligere, når de 
køres sammen med Microsofts dominerende Windows-styresystem til klient-pc’er sam-
menlignet med Windows Media Player. Tilsynsadministratoren skal i denne henseende 
have adgang til kildekoden for Microsofts styresystemer til såvel pc’er som servere. Alle 
udgifter til udpegelse og aflønning af tilsynsadministratoren afholdes af Microsoft. Til-
synsadministratoren blev udpeget den 4. oktober fra en liste over mulige kandidater 
opstillet af Microsoft.
108. Efter afslaget på Microsofts ansøgning om foreløbige foranstaltninger den 22. 
december 2004 indledte Kommissionen drøftelser med Microsoft om beslutningens ef-
terlevelse. For interoperabilitetsforanstaltningens vedkommende (beslutningens artikel 
5) fokuserede Kommissionen på Microsofts forpligtelse til at afgive fuldstændige og 
nøjagtige oplysninger, som sætter Microsofts konkurrenter i stand til at udvikle styresy-
stemer til arbejdsgruppeservere, der kan arbejde sammen med Windows pc’er og ser-
vere på lige fod med Microsofts styresystemer til servere. For at efterleve forpligtelsen 
stillede Microsoft en teknisk beskrivelse af det pågældende software (»protokoller«), der 
anvendes i kommunikationen mellem Windows pc’er og arbejdsgruppeservere (»tek-
nisk dokumentation«), til rådighed.
109. Denne tekniske dokumentation blev gennemgået af tilsynsadministratoren, 
Kommissionens tekniske eksperter og flere tredjemænd. De kom alle frem til den kon-
klusion, at dokumentationen ikke gav tilstrækkelige oplysninger til at kunne opbygge 
konkurrerende interoperative produkter til styresystemer for arbejdsgruppeservere.
110. Det andet spørgsmål med hensyn til Microsofts efterlevelse af interoperabili-
tetsforanstaltningen, som Kommissionen havde lange drøftelser med Microsoft om i 
2005, er rimeligheden i de vilkår, som Microsoft underlægger konkurrenterne for deres 
adgang til og brug af den tekniske dokumentation. Microsoft udleverede oprindeligt et 
aftalesæt med de klausuler, som Microsoft ville underlægge virksomheder med inte-
resse i at bruge den tekniske dokumentation. Efter drøftelser med GD for Konkurrence 
ændrede Microsoft i disse ved flere lejligheder. GD for Konkurrence foretog ligeledes en 
markedstest af Microsofts forslag med høring af interesserede virksomheder.
111. I lyset af markedstestens resultater og på baggrund af ekspertudtalelser om 
den tekniske dokumentation besluttede Kommissionen at indlede en procedure over for 
Microsoft for at tvinge Microsoft til at efterleve sine forpligtelser i henhold til beslutnin-
gen. Kommissionen vedtog således den 10. november en beslutning efter artikel 24, stk. 
1, i forordning (EF) nr. 1/2003 (i det følgende »beslutningen efter artikel 24, stk. 1«). 
Beslutningen er det første skridt i en procedure efter forordningens artikel 24. Med be-
slutningen blev Microsoft pålagt dagbøder på 2 mio. EUR fra og med 15. december, 
ifald Microsoft ikke efterlevede beslutningens artikel 5, litra a) og c), dvs. forpligtelserne 
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til at a) afgive fuldstændige og nøjagtige interoperabilitetsoplysninger, og b) stille så-
danne oplysninger til rådighed på rimelige vilkår.
112. Kommissionen vedtog den 21. december en klagepunktsmeddelelse inden for 
rammerne af proceduren efter artikel 24 vedrørende Microsofts forpligtelse til at afgive 
fuldstændige og nøjagtige interoperabilitetsoplysninger. Kommissionens klagepunkter 
understøttes af yderligere rapporter fra tilsynsadministratoren, hvori denne konklude-
rer, at den tekniske dokumentation, som Microsoft har udarbejdet som følge af beslut-
ningen efter artikel 24, stk. 1, fortsat var ufuldstændige og ikke tilstrækkeligt nøjagtige.

3. tjenesteydelser

3.1. Undersøgelser af sektoren for finansielle tjenesteydelser

113. Effektive markeder for finansielle tjenesteydelser har afgørende betydning for 
fleksibiliteten og dynamikken i den europæiske økonomi, da de sikrer produktivitet, 
vækst og skaber beskæftigelse. Konkurrencepolitikken og politikken for det indre mar-
ked er komplementære og kan bidrage til at skabe et integreret og konkurrencedygtigt 
marked for alle finansielle tjenesteydelser. Kommissionen styrker konkurrencen inden 
for finansielle tjenesteydelser med en målrettet brug af sektorundersøgelser, individu-
elle sager og en yderligere videreudvikling af konkurrencepolitikken på dette område.

Undersøgelse af sektoren for finansielle tjenesteydelser

114. Den 13. juni iværksatte Kommissionen undersøgelser af sektoren for finan-
sielle tjenesteydelser på basis af de beføjelser, den er tillagt ifølge artikel 17 i forordning 
(EF) nr. 1/2003. Begrundelsen for disse sektorundersøgelser fremgår af en meddelelse 
fra kommissæren for konkurrence i samråd med kommissæren for det indre marked og 
tjenesteydelser (63).
115. Undersøgelserne behandler to store sektorer inden for finansielle tjenesteydel-
ser, nemlig detailbankvirksomhed og erhvervsforsikring. Undersøgelserne udføres si-
deløbende. Inden for detailbankvirksomhed undersøger Kommissionen betalingskort 
og centrale detailbanktjenester, som f.eks. kontokuranter og finansiering til små og mel-
lemstore virksomheder (64). Hvad angår betalingskort, bygger undersøgelsen på det 
markedskendskab, Kommissionen allerede har udviklet gennem sagsbehandlingen. 
Hvad angår de centrale detailbanktjenester, vil undersøgelsen bl.a. se på lav markedsin-
tegration, reelle valgmuligheder på efterspørgselssiden og hindringer for markedsad-
gang.
116. Undersøgelsen af erhvervsforsikring vil navnlig vedrøre omfanget af samar-
bejdet mellem forsikringsselskaber og forsikringssammenslutninger på områder som 

(63) Se: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/commu-
nication_en.pdf

(64) Se: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/decision_ 
retailbanking_en.pdf
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fastsættelse af standardbetingelser i forsikringspolicer (65). Selv om et sådant samarbejde 
i mange tilfælde kan styrke effektiviteten, kan eventuelle konkurrencefordrejende for-
mer for samarbejde begrænse mulighederne for på efterspørgselssiden at forhandle 
dækningsbetingelser og også begrænse konkurrencen og innovationen på markedet.
117. Analysen af sektorundersøgelserne vil i høj grad blive baseret på oplysninger 
fra markedsdeltagerne. F.eks. gennemførte Kommissionen i juli på grundlag af artikel 
18, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 en undersøgelse af betalingskort baseret 
på et repræsentativt udsnit af ca. 200 virksomheder i EU.

MasterCard Europe/International (multilaterale interbankgebyrer)

118. Kommissionens undersøgelse af MasterCard’s multilaterale interbankgebyrer 
blev indledt den 24. september 2003 og fortsatte til udgangen af 2005. Efter at hand-
lende havde meddelt Kommissionen, at bankerne stadig var tilbageholdende med at 
oplyse om de multilaterale interbankgebyrer, blev Visa og MasterCard enige om at for-
bedre gennemsigtigheden ved at offentliggøre deres respektive multilaterale interbank-
gebyrer og de omkostningskategorier, der indgår i beregningen af disse gebyrer, på deres 
respektive websteder (66). MasterCard ophævede visse netværksregler (67) og gik med til 
at indføre en ny autorisation for grænseoverskridende erhvervelse af Maestro debetkort, 
men det var ikke muligt at nå til enighed om Kommissionens væsentligste indsigelse, 
nemlig sammensætningen af MasterCard’s multilaterale interbankgebyrer.

Handel med værdipapirer, clearing og afregning

119. Effektive kapitalmarkeder har afgørende betydning for Lissabon-strategiens 
målsætninger om vækst og beskæftigelse. Da konkurrence kan bidrage til at øge denne 
effektivitet, er anvendelsen af konkurrencereglerne på denne teknisk set komplekse, 
men økonomisk set meget betydningsfulde sektor prioriteret højt.
120. Kommissionen har undersøgt en mulig overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 i 
forbindelse med Euronext’s svar på konkurrence fra London Stock Exchange, hvad angår 
handel med nederlandske værdipapirer. De områder, der blev undersøgt, var mulige rabat-
ter og konkurrencebegrænsende adfærd. I oktober besluttede Generaldirektoratet for Kon-
kurrence ikke at fortsætte undersøgelsen, da der på det indledende stadium ikke var fundet 
tegn på misbrug. Faktisk havde Euronext’s prisnedsættelse været en fordel for brugerne, og 
den fortsatte tilstedeværelse af London Stock Exchange på det nederlandske aktiemarked så 
ud til at forhindre Euronext i at vende tilbage til det oprindelige prisniveau.
121. Sideløbende hermed offentliggjorde Generaldirektoratet for Konkurrence ef-
ter en omfattende høring af markedet en rapport bestilt hos konsulentfirmaet London 

(65) Se: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/decision_ 
insurance_en.pdf

(66) Se henholdsvis: http://www.visaeurope.com/aboutvisa/overview/fees/interchangefeelevels.jsp 
og http://www.mastercardintl.com/corporate/mif_information.html

(67) Den såkaldte regel om No Surcharge/No Discrimination og reglen om No Acquiring Without Is-
suing; se Competition Policy Newsletter 2005 nr. 2, s. 57.
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Economics om handel med værdipapirer, clearing og afregning på regulerede markeder 
i de 25 medlemsstater (68). Den beskriver de infrastrukturer, der betjener de nationale 
markeder, og undersøger tendenserne på europæisk niveau. Rapportens konklusion, 
hvorefter brugerne har få eller ingen valgmuligheder, hvad angår clearing og afregning, 
fik Generaldirektoratet for Konkurrence til at lade yderligere undersøgelser fokusere på 
de økonomiske og retlige forhold mellem de forskellige tjenesteudbydere og brugere. 
Formålet med dette igangværende arbejde er at fastslå, om mere konkurrence på disse 
markeder vil være en fordel for brugerne, navnlig med hensyn til lavere omkostninger.

Flyforsikring

122. Efter en undersøgelse foretaget af Kommissionen med henblik på at fastslå, om 
visse former for praksis i luftfartssektoren efter den 11. september 2001 udgjorde en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, forpligtede førende europæiske forsikringssel-
skaber inden for luftfart sig til at ændre deres praksis for at fremme mere konkurrence 
og gennemsigtighed (69).
123. Undersøgelsen havde afsløret, at de eksisterende samarbejdsstrukturer for for-
sikringsselskaber inden for luftfart forhindrede markedet i at fungere så hensigtsmæs-
sigt som muligt, og at sikkerhedsforanstaltninger mod overdreven samordning blandt 
forsikringsselskaber kunne fremme konkurrencen. I lyset af de givne tilsagn blev under-
søgelsen afsluttet.
124. International Underwriting Association of London og Lloyd’s Market Associa-
tion er parter i tilsagnet, der bl.a. foreskriver større gennemsigtighed i de nøgleindustri-
udvalg, der er baseret i London, herunder udvalget vedrørende standardformuleringer 
for flyforsikringspolicer og klausuler. Endvidere foreskrives det i tilsagnene, at hvis der 
opstår en uforudsigelig krise som følge af krig eller terrorisme, vil forsikringsselskaberne 
begrænse enhver samordnet praksis til det, der er nødvendigt for at sikre, at der fortsat er 
kapacitet, og som sikrer, at følgerne for konkurrencen holdes på et absolut minimum.

3.2. Transport

�.2.1. Lufttransport

Austrian Airlines / SAS

125. I 1999 anmeldte SAS og Austrian Airlines en samarbejdsaftale til Kommissio-
nen med henblik på at opnå en individuel fritagelse. Ifølge aftalen samarbejdede par-
terne på alle internationale ruter, dog med det mest vidtrækkende samarbejde på ru-
terne mellem Østrig og de nordiske lande. Efter drøftelser med Generaldirektoratet for 
Konkurrence indgik parterne i 2002 en »ændret samarbejdsaftale«, der dog stadig gav 
konkurrencemæssige problemer på ruterne Wien-København og Wien-Stockholm. 

(68) Pressemeddelelse IP/05/�032 af 2.8.2005.
(69) Pressemeddelelse IP/05/36� af 23.3.2005.
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Parterne tilbød derfor en tilsagnspakke, der bl.a. omfatter adgang til slots, interlining-
aftaler, adgang til frequent flyer-programmer og en fastfrysning af hyppigheden af flyaf-
gange. Den 22. september offentliggjorde Kommissionen en meddelelse (70) i henhold 
til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003, hvori den gav et præcist sam-
mendrag af samarbejdsaftalen og af hovedindholdet i tilsagnene.

International luftfartspolitik — anvendelse af forordning (EF) nr. 847/2004 (71)

126. Den 15. juli og den 23. december vedtog Kommissionen de første fem beslut-
ninger (72) ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 847/2004 om for-
handling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. I 
disse beslutninger fastsætter Kommissionen de kriterier, den har anvendt til at vurdere 
de aftaler, som medlemsstaterne har forhandlet, med henblik på at tillade eller afvise en 
foreløbig anvendelse eller en indgåelse af aftalerne fra medlemsstaternes side. I overens-
stemmelse med fast retspraksis (73) fastslog Kommissionen også i beslutningerne, at 
dens skønsbeføjelser ifølge bestemmelserne i forordning (EF) nr. 847/2004 ikke giver 
den mulighed for at godkende et resultat, der i øvrigt er i strid med EU-retten.
127. Det er fast praksis, at artikel 81 og 82, sammenholdt med EF-traktatens artikel 
10, pålægger medlemsstaterne ikke ved lov eller administrativt at indføre eller opret-
holde foranstaltninger, som kan ophæve den tilsigtede virkning af de konkurrencereg-
ler, der gælder for virksomheder. Dette vil ifølge Domstolens udsagn (74) være tilfældet, 
når en medlemsstat enten foreskriver eller fremmer indgåelse af aftaler i strid med arti-
kel 81 eller forstærker sådanne aftalers virkninger. En del bilaterale lufttrafikaftaler mel-
lem medlemsstaterne og tredjelande kræver eller opfordrer til, at de luftfartsselskaber, 
der indgår i disse aftaler, aftaler eller samordner tariffer/eller kapacitet.
128. Kommissionen har i sine beslutninger efter forordning (EF) nr. 847/2004 fast-
slået, at sådanne lufttrafikaftaler udgør en overtrædelse af EF-traktatens artikel 10 sam-
menholdt med artikel 81. Kommissionen har derfor givet tilladelse til, at medlemssta-
terne midlertidigt anvender eller indgår sådanne aftaler bl.a. på den betingelse, at de 
bestemmelser, der er i strid med EF-traktatens artikel 10 og 81, bringes i overensstem-
melse med EU-retten inden for en frist på 12 måneder efter datoen for meddelelsen af 
disse beslutninger.
129. De fem beslutninger, Kommissionen har vedtaget ifølge forordning (EF) nr. 
847/2004, godkendte indgåelse eller foreløbig anvendelse af lufttrafikaftaler, som med-
lemsstaterne har forhandlet med tredjelande bl.a. på den betingelse, at overtrædelsen af 
EF-traktatens artikel 10 og 81 bringes til ophør i 45 tilfælde.

(70) EUT C 233 af 22.9.2005, s. �8.
(7�) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 847/2004 af 29.4.2004 om forhandling og gen-

nemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (EUT L �57 af 30.4.2004, 
s. 7).

(72) Kommissionens beslutninger C(2005)2667 og C(2005)2668 af �5. juli 2005, Kommissionens beslut-
ninger C(2005)5736, C(2005)5737 og C(2005)5740 af 23. december 2005.

(73) Sag C-225/9�, Matra mod Commission, Sml.�993 I, s. 3203, præmis 4�.
(74) Sag 267/86, Pascal Van Eycke mod ASPA NV, Sml. �988, s. 4769, præmis �6.
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EU‑US forhandlinger om et åbent luftrum

130. Den 18. november afsluttede Kommissionen udkastet til en ny aftale med De 
Forenede Stater, der skal erstatte de eksisterende bilaterale aftaler, som medlemsstaterne 
har indgået. Rådets (transport) endelige godkendelse af denne første aftale vil afhænge 
af resultatet af en lovgivningsproces iværksat af det amerikanske transportministerium 
om at give udenlandske statsborgere større muligheder for at investere og deltage i for-
valtningen af amerikanske flyselskaber. Hvis aftalen godkendes, vil den give alle ameri-
kanske og alle europæiske flyselskaber mulighed for at flyve mellem alle byer i Den 
Europæiske Union og alle byer i De Forenede Stater, operere uden begrænsninger, hvad 
angår antallet af fly i drift, type fly eller rute, herunder ubegrænset ret til at flyve uden 
for EU og USA til destinationer i tredjelande, frit fastsætte tariffer i overensstemmelse 
med efterspørgslen på markedet og indgå samarbejdsaftaler med andre flyselskaber, 
herunder om fælles rutenummer og leasing. Aftalen vil skabe nye samarbejdsrammer 
mellem Kommissionen og det amerikanske transportministerium på det konkurrence-
retlige område og inden for luftfartspolitik. Se også afsnittet om internationale aktivite-
ter, del IV.B.2 nedenfor for yderligere oplysninger.

�.2.2. Indenlandsk transport

131. Den 20. juli fremlagde Kommissionen et revideret forslag vedrørende public 
service forpligtelser og kontrakter inden for passagertransport ad landevej, med jern-
bane og ad indre vandveje (75). Der var blevet fremlagt forslag i 2000 og 2002, men de fik 
ikke den nødvendige godkendelse af Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget fastsætter 
de betingelser, der gælder for public service-kontrakter vedrørende passagertransport, 
som indgås mellem myndighederne og de berørte operatører, og pålægger således visse 
regler for de ruter, der er omfattet af public service-forpligtelser, herunder gennemsig-
tighed for de parametre, der anvendes til at beregne kompensation for public service-
forpligtelserne, omkostningslighed og visse krav til offentliggørelse. Der indføres også 
en udbudsforpligtelse for regionale busruter og lokale bus- og jernbaneruter, så længe 
de ikke drives af en national operatør (dvs. en operatør, der kontrolleres af en lokal eller 
regional myndighed).

3.3. Handel og andre tjenesteydelser

�.�.1. Liberale erhverv

Indledning
132. Kommissionens arbejde i sektoren for liberale erhverv fortsatte med offentlig-
gørelsen af den første opfølgningsrapport til rapporten fra 2004 »Konkurrence i de libe-

(75) Dette forslag skal erstatte Rådets forordning (EØF) nr. ��9�/69 af 26. juni �969 om medlemsstater-
nes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser 
inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, EFT L �56 af 
28.6.�969, s. �.
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rale erhverv«(76). Rapporten fra 2004 analyserede mulighederne for at ændre eller mo-
dernisere specifikke regler inden for de liberale erhverv. Den trak på resultaterne af en 
omfattende status, som Generaldirektoratet for Konkurrence havde foretaget over med-
lemsstaternes regulering i denne sektor med fokus på seks liberale erhverv, nemlig ad-
vokater, notarer, ingeniører, arkitekter, farmaceuter og revisorer (herunder beslægtede 
erhverv som skatterådgivere), og analyserede i detaljer fem alvorlige konkurrencebe-
grænsende foranstaltninger: a) bindende priser, b) vejledende priser, c) reklameregler, 
d) adgangskrav og enerettigheder samt e) regler om virksomhedsstrukturer og multidi-
sciplinær praksis.
133. Undersøgelsen konkluderede, at de liberale erhverv var præget af konkurrence-
begrænsende regler — hvoraf nogle går mange år tilbage — som på unødvendig vis hin-
drede konkurrencen og var til skade for brugerne af liberale erhverv — navnlig forbru-
gere. Eksempler herpå er forældede prisbindingsregler, reklameforbud og forbud mod 
tværfagligt samarbejde. Rapporten fra 2004 opfordrede alle involverede til at gøre en fæl-
les indsats for at ændre eller fjerne alle uberettigede regler. Tilsynsmyndighederne i med-
lemsstaterne og de liberale erhverv blev opfordret til frivilligt at tage de eksisterende reg-
ler op til revision og undersøge, om reglerne er til gavn for den offentlige interesse, om de 
er proportionelle og berettigede, og hvorvidt de er nødvendige for god praksis i de libe-
rale erhverv. I rapporten blev det besluttet at gøre rede for fremskridtene i 2005.

2005‑rapporten »Liberale erhverv — mulighed for flere reformer«

134. Opfølgningsrapporten blev offentliggjort den 5. september. Den består af to 
dokumenter. Det første er en meddelelse fra Kommissionen »Libeale erhverv — mulig-
hed for flere reformer« (77), og det andet er et arbejdsdokument fra Kommissionen med 
titlen »Fremskridt i medlemsstaterne, hvad angår undersøgelse og fjernelse af konkur-
rencebegrænsende foranstaltninger i de liberale erhverv«, der er vedlagt som bilag til 
meddelelsen.
135. Meddelelsen giver et overblik over de enkelte medlemsstaters fremskridt, hvad 
angår undersøgelse og fjernelse af konkurrencebegrænsende foranstaltninger siden of-
fentliggørelsen af 2004-rapporten. Den indeholder også oplysninger om de nationale 
konkurrencemyndigheders og Kommissionens håndhævelse af disse regler. Den tager 
stilling til reformernes hastighed og foreslår en vej frem. Kommissionens arbejdsdoku-
ment understøtter meddelelsen og indeholder en detaljeret analyse af de oplysninger, 
medlemsstaterne har fremsendt om de iværksatte reformer. Den indeholder en kritik af 
medlemsstaternes begrundelse for fortsat at bevare konkurrencebegrænsende regler og 
understreger bedste praksis på området.

(76) Rapporten findes på adressen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
52004DC0083:EN:NOT (Den blev suppleret af »Stocktaking Exercise on Regulation of Professional 
Services in the ten new EU Member States«, der blev offentliggjort i november 2004, og som fin-
des på adressen: http://ec.europa.eu/competition/liberalization/conference/overview_of_regula-
tion_in_the_eu_professions.pdf ).

(77) Opfølgningsrapporten findes på: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
52005DC0405:EN:NOT
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136. Formålet med rapporten er at give en afbalanceret analyse af de opnåede frem-
skridt ved at sammenligne medlemsstaternes indberettede reformer i de sidste 18 må-
neder med gældende lovgivning. Hensigten er at undersøge de indberettede aktiviteter 
i lyset af den nuværende lovgivning. Det er vigtigt, da alle medlemsstaterne har forskel-
lige udgangspunkter; nogle har forholdsvis få regler, mens de liberale erhverv i andre 
medlemsstater er stærkt regulerede.
137. Rapporten afslører et blandet billede, hvad angår reformaktivitet i 2004/2005. 
En række lande har gjort gode fremskridt, mens reformprocessen i andre lande endnu 
ikke er kommet i gang.
138. Kommissionens analyse viser, at fremskridtene i de fleste medlemsstater brem-
ses af flere faktorer, herunder manglende national politisk støtte og manglende lyst til 
reformer hos de liberale erhverv.
139. Rapporten bemærker, at de fleste nationale konkurrencemyndigheder sidelø-
bende med Kommissionen nu er aktivt engageret i at fremme reformer. Der er iværksat 
en række initiativer, herunder bilaterale drøftelser med de nationale konkurrencemyn-
digheder og brancheorganisationer, statusrapporter og sektorundersøgelser. De natio-
nale konkurrencemyndigheder anvender også aktivt EU’s konkurrenceregler på sager i 
de respektive lande. Siden februar 2004 er der givet meddelelse om indledning af elleve 
sager i de seks liberale erhverv, der indgår i undersøgelsen.
140. For at skubbe til reformen foreslås det i rapporten, at moderniseringen af de 
gældende regler for de liberale erhverv indbygges i de nationale reformprogrammer for 
gennemførelse af Lissabon-strategien. Rapporten udelukker ikke, at Kommissionen kan 
træffe yderligere relevante foranstaltninger baseret på EU’s konkurrenceregler, herun-
der eventuelt EF-traktatens artikel 86.

�.�.2. Affaldshåndtering

141. I 2003 besluttede Generaldirektoratet for Konkurrence at lancere en bred dia-
log med de nationale konkurrencemyndigheder for at identificere de væsentligste kon-
kurrenceproblemer inden for affaldsforvaltning og sikre, at Kommissionen og de natio-
nale konkurrencemyndigheder har en sammenhængende konkurrencepolitik på dette 
område. Drøftelserne vedrørte navnlig tre affaldstyper, der indgår i de tilsvarende EU-
direktiver, nemlig: a) emballageaffald (78) (emballagedirektivet), b) udrangerede biler og 
»bilskrog« (79) (ELV-direktivet) og c) elektrisk og elektronisk affald (WEEE) (80) (WEEE-
direktivet).

(78) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december �994 om emballage og embal-
lageaffald, EFT L 365 af 3�.�2.�994, s. �0. Direktivet blev ændret af direktiv 2004/�2/EF af ��.2.2004, 
EUT L 47 af �8.2.2004, s. 26.

(79) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af �8.9.2000 om udrangerede køretøjer, EFT L 
269 af 2�.�0.2000, s. 34.

(80) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27.�.2003 om affald af elektrisk og elektro-
nisk udstyr (WEEE), EUT L 37 af �3.2.2003, s. 24.
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142. Som et første skridt blev der udsendt et spørgeskema til de nationale konkur-
rencemyndigheder i 2003. I 2004 udarbejdede Generaldirektoratet for Konkurrence et 
diskussionspapir på grundlag af Kommissionens beslutningspraksis (81) og på grundlag 
af de svar, der indkom fra de nationale konkurrencemyndigheder. Udkastet blev sendt 
til de nationale konkurrencemyndigheder til høring i december 2004. Der blev afholdt 
et møde i februar med 20 nationale konkurrencemyndigheder for at drøfte udkastet og 
udnytte de nationale konkurrencemyndigheders forskellige erfaringer. Efter endnu en 
høringsrunde i maj blev udkastet til diskussionspapir færdiggjort og offentliggjort i sep-
tember på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence (82).
143. Det overordnede formål med at anvende konkurrencereglerne på affaldshånd-
tering er at sikre, at konkurrence- og miljøpolitikken understøtter hinanden og således 
på den bedste måde bidrager til at nå målet i Lissabon-strategien om at gøre EU til ver-
dens mest dynamiske, konkurrencedygtige og bæredygtige økonomi inden 2010, samti-
dig med at forbrugernes velfærd forbedres. Det er vigtigt at anvende konkurrencepoli-
tikken på affaldshåndtering, da markederne for genanvendte materialer vil blive en 
betydelig ressource i fremtiden.
144. De omhandlede markeder er forholdsvis nye. Markederne for emballageaffald 
er blevet udviklet gradvist siden midten af 1990’erne. Markederne for udrangerede biler 
og elektrisk og elektronisk affald er i de fleste lande ved at blive oprettet eller vil blive 
oprettet i fremtiden.
145. Generaldirektoratet for Konkurrence har identificeret de tre vigtigste konkur-
renceproblemer inden for affaldshåndtering. For det første skal konkurrencebegræn-
sende praksis, som f.eks. markedsdeling, bindende priser og udveksling af andre føl-
somme oplysninger undgås. For det andet er det vigtigt at sikre retlige rammer, der 
giver mulighed for flere konkurrerende systemer til affaldshåndtering. Endelig skal alle 
former for eksklusive aftaler undgås, hvis der ikke foreligger en solid og overbevisende 
økonomisk begrundelse, således at der gives mulighed for øget konkurrence og lavere 
priser.
146. Sager i sektoren for affaldshåndtering må forventes væsentligst at skulle be-
handles på nationalt niveau, da de fleste relevante markeder er nationale markeder. 
Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder vil også i fremtiden holde øje 
med udviklingen i sektoren for affaldshåndtering.

(8�) Kommissionens beslutning af �6.�0.2003 (EUT L 75 af �2.3.2004, s. 59; ARA, ARGEV, ARO, om EF-
traktatens artikel 8�) — indklaget; Kommissionens beslutning af �7.9.200� (EFT L 3�9 af 4.�2.200�, 
s. �; DSD, om EF-traktatens artikel 8�) — indklaget; Kommissionens beslutning af �5.6.200� (EFT L 
233 af 3�.8.200�, s. 37; Eco Emballages, om EF-traktatens artikel 8�); og Kommissionens beslutning 
af 20.4.200� (EFT L �66 af 2�.6.200�, s. �; DSD, om EF-traktatens artikel 82 — indklaget.

(82) Papiret kan ses på http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/waste.pdf
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4. industri, forbrugsgoder og fremstilling

4.1. Forbrugsgoder og fødevarer

Coca‑Cola (8�)

147. Den 22. juni vedtog Kommissionen en beslutning om tilsagn efter artikel 9 i 
forordning (EF) nr. 1/2003 baseret på EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 
rettet til The Coca-Cola Company (TCCC) største Coca-Cola-aftapningsvirksomheder, 
Bottling Holdings (Luxembourg) sarl, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG og Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company SA (samlet kaldt »Coca-Cola«). Beslutningen vedrørte visse 
former for forretningspraksis, som TCCC og de respektive aftapningsvirksomheder an-
vendte i forbindelse med levering af kulsyreholdige læskedrikke i EU, Norge og Island.
148. I den foreløbige vurdering fremsendt til Coca-Cola den 15. oktober 2004 ud-
trykte Kommissionen bekymring for, at TCCC og ovennævnte aftapningsvirksomheder 
eventuelt havde misbrugt deres dominerende stilling på de nationale markeder for kul-
syreholdige læskedrikke ved at anvende visse former for praksis i distributionskanalerne 
for forbrug i hjemmet (»take-home channel«) og forbrug på udskænkningssteder (»on-
premise channel«) i EU, Norge og Island. Bemærkningerne fra berørte parter støttede 
Kommissionens indledende konkurrencemæssige forbehold.
149. Hvad angår begge distributionskanaler, vedrørte Kommissionens indledende 
forbehold eksklusivitetskrav, rabatter ydet på betingelse af, at kunderne på kvartalsbasis 
realiserer individualiserede salgsmål for henholdsvis coladrikke og andre læskedrikke, 
købsbindingsaftaler og aftaler, der kræver, at kunderne med henblik på salg råder over et 
antal lagerfaciliteter til coladrikke og/eller til andre læskedrikke. I distributionskanalen 
for forbrug i hjemmet anvendte TCCC og tapperne hyldepladsarrangementer, hvor su-
permarkederne afsatte en stor del af deres hyldeplads, som er beregnet til læskedrikke, til 
læskedrikke af TCCC-mærket til fordel for de læskedrikke af TCCC-mærket, der er min-
dre efterspurgte. I distributionskanalen for forbrug på udskænkningssteder modtog kun-
derne en forhåndsfinansiering og tilbagebetalte lånet ved at indkøbe TCCC-produkter 
gennem en årrække. Endelig knyttede TCCC og tapperne også visse restriktioner til in-
stallering af teknisk salgsudstyr, såsom kølebeholdere og sodavandsmaskiner.
150. Som svar på den foreløbige vurdering afgav Coca-Cola tilsagn, der tog højde 
for de identificerede konkurrencemæssige forhold. Den 26. november 2004 offentlig-
gjorde Kommissionen en meddelelse ifølge artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
1/2003 (84), der opfordrede tredjemand til at fremsætte bemærkninger til Coca-Colas 
tilsagn. De indkomne bemærkninger var stort set positive, men indeholdt dog forslag 
til, hvordan tilsagnene kunne gøres endnu mere effektive (f.eks. strammere formulering, 
opfølgning). Som svar på disse bemærkninger fremsendte Coca-Cola et ændret forslag 
til tilsagn.

(83) Sag COMP/39��6, Coca-Cola (EUT L 253 af 29.9.2005, s. 2�, og EUT C 239 af 29.9.2005, s. �9). Se også 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_��6

(84) EUT C 289 af 26.��.2004, s. �0.
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151. Kommissionens beslutning efter artikel 9 fastslår, at Coca-Colas tilsagn er til-
strækkelige i forhold til de konkurrencemæssige forbehold i den foreløbige vurdering. 
Coca-Cola skal bl.a. afholde sig fra at indgå eksklusivaftaler, undtagen under særlige 
omstændigheder, og fra at yde vækst- og målrabatter. I den foreløbige vurdering blev 
denne praksis anset for at gøre det vanskeligere for tredjemand at konkurrere ud fra 
egne forudsætninger. Ifølge tilsagnene skal kravene til sortiment og hyldeplads define-
res særskilt for bestemte mærkekategorier, og herved fjernes de betænkeligheder, som 
Kommissionen gav udtryk for i sin foreløbige vurdering med hensyn til de stærke mær-
kers mulighed for at trække de svagere mærker med sig. Hvad angår finansiering og 
teknisk udstyr, reducerer tilsagnene kontrakternes løbetid, giver kunderne mulighed for 
at tilbagebetale lån og opsige kontrakter uden bod og frigør en bestemt del af pladsen i 
kølemontrerne, hvorved de fjerner Kommissionens bekymring for, at de eksisterende 
aftaler skulle binde kunderne unødigt og medføre salgseksklusivitet.
152. I lyset af de afgivne tilsagn blev det konkluderet i beslutningen, at der ikke 
længere er nogen grund til, at Kommissionen skulle gribe ind, uden at tage stilling til, 
om der var eller havde været tale om en overtrædelse. Ved at vedtage beslutningen gør 
Kommissionen Coca-Colas tilsagn bindende indtil den 31. december 2010.

4.2. Maskinindustrien og andre fremstillingsindustrier, inklusive transportmidler

SEP og Andre./Automobiles Peugeot SA (8�)

153. Den 5. oktober pålagde Kommissionen Automobiles Peugeot SA og virksom-
hedens fuldt ejede importør Peugeot Nederland N.V. en bøde på 49,5 mio. EUR for i 
perioden fra januar 1997 til september 2003 at have forhindret eksport af nye biler fra 
Nederlandene til forbrugere med bopæl i andre medlemsstater. I Nederlandene var pri-
serne før afgifter generelt meget lavere end i andre medlemsstater, f.eks. Tyskland og 
Frankrig. Ved at anvende en strategi, der tog sigte på at forhindre forhandlerne i at sælge 
biler til forbrugere i andre medlemsstater for at bremse nederlandske Peugeot-forhand-
leres eksport, gjorde virksomhederne sig skyldig i en meget alvorlig overtrædelse af for-
buddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ifølge EF-traktatens artikel 81.
154. Peugeots overtrædelse vedrører to foranstaltninger.
155. Den første vedrører en del af de nederlandske Peugeot-forhandleres aflønning, 
der blev beregnet på basis af bilens endelige destination efter et system, der var diskrimi-
nerende over for salg til udenlandske forbrugere. F.eks. blev præstationsbonus afvist, hvis 
forhandlerne solgte biler, der efterfølgende blev indregistreret uden for Nederlandene.
156. Beslutning anfægter ikke producentens ret til at skræddersy sin salgspolitik til 
kravene på forskellige nationale markeder for at få større markedsandele på disse mar-
keder. I beslutningen anfægter man heller ikke hverken producentens mulighed for 
sammen med sine forhandlere at fastsætte salgsmål inden for kontraktområdet eller for 
at indføre passende incitamenter, blandt andet i form af en præstationsbonus for at til-
skynde forhandlerne til at øge deres omsætning i det tildelte område.

(85) Sag COMP/36.623, COMP/36.820 og COMP/37.275.
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157. Det bonussystem, Peugeot anvender efter aftale med det nederlandske for-
handlernet, var imidlertid mere vidtgående end nødvendigt for at opmuntre de neder-
landske forhandlere til at yde deres bedste for at øge omsætningen i kontraktområdet. 
De nederlandske forhandlere skulle nå visse salgsmål i deres område for at få ret til bo-
nus. Når først forhandlerne havde opnået denne ret til bonus og derved bevist over for 
producenten, at de havde gjort alt, hvad de kunne for at udvikle kontraktområdet, blev 
der kun udbetalt bonus for biler, der efterfølgende blev indregistreret i Nederlandene og 
ikke for yderligere salg, der eventuelt indebar eksport. Derfor var Peugeot’s bonussy-
stem i Nederlandene ikke foreneligt med artikel 6, stk. 1, nr. 8, i forordning (EF) nr. 
1475/95 (86), der foreskriver, at fritagelsen ikke finder anvendelse, »når leverandøren 
uden objektive grunde betaler forhandlerne i forhold til de solgte motorkøretøjers desti-
nation eller køberens bopæl«. I øvrigt fremgår det af sagens akter, at bonusen var øko-
nomisk ubetydelig for forhandlerne i hele perioden, og at tabet på eksportsiden i bety-
delig grad påvirkede forhandlernes interesse i at sælge til udenlandske forbrugere.
158. Den anden foranstaltning vedrørte det pres, Peugeot udøvede gennem Peugeot 
Nederlandene på de forhandlere, som man mente havde udviklet en betydelig ekspor-
taktivitet, f.eks. i form af trusler om at begrænse leverancerne. Peugeot Nederlandene 
udøvede et direkte pres på forhandlerne ved lejlighedsvis at gribe ind og begrænse visse 
forhandleres eksportsalg. Presset kom desuden til udtryk i form af trusler om at be-
grænse leverancerne af blandt andet de mest solgte eksportmodeller. Endvidere blev 
nogle modeller udelukkende forbeholdt det nederlandske marked, og eksport af disse 
modeller blev af Peugeot betragtet som upassende adfærd, som den eksporterende for-
handler ville blive stillet til ansvar for.
159. Som følge af de to foranstaltninger faldt eksporten fra Nederlandene efter 
1997, det år hvor afregningssystemet blev indført, og derefter igen drastisk efter 1999. Et 
så drastisk fald i eksporten kan ikke forklares med eksterne faktorer, som betydelige 
prisforskelle mellem Nederlandene og det øvrige EU.
160. Ved fastsættelsen af bødens størrelse tog Kommissionen hensyn til grovheden 
og varigheden af den overtrædelse, Peugeot og det nederlandske datterselskab havde 
begået. Beslutningen er indbragt for Retten i Første Instans (87).

BMW og General Motors — uretmæssige hindringer for flermærkesalg og 
begrænsninger for adgang til deres netværk af autoriserede værksteder

161. Sagerne vedrørende BMW (88) og General Motors (Opel) (89) blev indledt i 
2003/begyndelsen af 2004 efter formelle og uformelle klager fra flere forhandlerorgani-
sationer. Efter grundige undersøgelser og konstruktive drøftelser med parterne med-
delte Kommissionen ved udgangen af 2005 de respektive klagere, at der på baggrund af 

(86) Kommissionens forordning (EF) nr. �475/95 af 28.6.�995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 
3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer. Denne forordning er siden 
blevet erstattet af Kommissionens forordning (EF) nr. �400/2002 (EFT L 203, �.8.2002).

(87) Sag T-450/05, Automobiles Peugeot og Peugeot Nederland mod Kommissionen.
(88) Sag COMP/38.77�, Europäischer BMW- og Mini Partnerverband eV/BMW AG.
(89) Sag COMP/38.864 PO, General Motors — Opel distribution agreements, og sag COMP/38.90�, Ver-

band Deutscher Opel-Händler/Adam Opel.
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BMW’s og GM’s foranstaltninger ikke længere var grund til at fortsætte proceduren, for 
så vidt angår de to væsentligste punkter i klagerne (90). Disse to punkter vedrører a) 
uberettigede hindringer for flermærkesalg og service, og b) unødvendige begrænsnin-
ger for værksteders mulighed for at blive medlemmer af disse producenters netværk af 
autoriserede værksteder.
162. Som svar på Kommissionens indsigelser og for at opnå retssikkerhed efter 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 (91), har BMW og General Motors (GM) 
afklaret og tilpasset deres respektive salgs- og serviceaftaler gennem et cirkulære ud-
sendt til alle medlemmer af de forskellige autoriserede net af forhandlere og værkste-
der.
163. Hvad angår forhandlernes mulighed for at sælge konkurrerende bilmærker, 
har BMW og GM meddelt deres respektive netværk, at de accepterer fælles ikke-eksklu-
siv anvendelse af alle faciliteter, bortset fra den del af et showroom, som er tilegnet salg 
af deres mærker (f.eks. reception, kundeområde, udendørsfacade, bagkontor). Begge 
bilproducenter anerkender udtrykkeligt princippet om tilstedeværelse af konkurreren-
de mærker, hvad angår deres respektive varemærker, distinktive træk og andre kende-
tegn for mærket, som vises i og uden for salgslokalerne. Endvidere vil de give deres 
forhandlere mulighed for at anvende generisk (flermærke) computerinfrastruktur og 
administrationssystemer, herunder regnskabsmetoder, forudsat at sådanne systemers 
træk, funktionalitet og kvalitet kan modsvare de løsninger, BMW og GM anbefaler. GM 
har også gjort det klart, at Opel-forhandlerne kan oprette websteder for flere mærker, og 
at Opels uddannede salgspersonale også kan bruges til at sælge andre bilmærker, mens 
der ikke længere kræves Opel-specifik uddannelse af personale, der sælger konkurre-
rende bilmærker.
164. Både BMW og GM har gjort det klart, at rapporterings- og revisionskrav for 
forhandlere ikke omfatter kommercielt følsomme oplysninger om forhandlernes for-
retningsaktiviteter med produkter fra konkurrerende leverandører.
165. I lyset af den potentielt afskrækkende virkning af mekanismer vedrørende 
salgsmål og præstationsevaluering af flermærkeforhandlere, har GM for det første be-
kræftet, at salgsmål vil blive aftalt direkte med forhandlerne. For det andet vil salgsmål 
blive fastsat under hensyntagen til eventuelle ændringer i forhandlerens individuelle 
forretningssituation (herunder opstart på flermærkeforhandling) og lokale markedsfor-
hold, og vurderingen af GM’s forhandlere vil ikke blive baseret på en sammenligning 
mellem lokale og nationale markedsandele. Tvister vedrørende sådanne mål skal i givet 
fald løses ved voldgift. For det tredje vil udviklingen i forhandlernes resultater målt i 
forhold til lokale og nationale markedsandele for GM-mærker ikke blive anvendt til at 
straffe en forhandler.

(90) Hvad angår andre spørgsmål, som er rejst af en forhandlerorganisation, foregår der stadig drøftel-
ser.

(9�) Kommissionens forordning (EF) nr. �400/2002 om anvendelse af traktatens artikel 8�, stk. 3, på ka-
tegorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen (EFT L 203, 
�.8.2002).
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166. Derimod fandt Kommissionen ikke, at BMW’s krav om, at forhandlerne skal 
udstille mindst tre til fire biler (et antal, der langt fra dækker alle BMW’s modeller), 
kunne betragtes som en indirekte konkurrenceklausul. Showroom under en vis stør-
relse er i nogle tilfælde aldeles uegnede til at vise et repræsentativt udvalg af biler af 
mere end ét mærke uden yderligere investeringer.

167. Hvad angår eftersalgsservice af flere mærker og adgang til autoriserede net-
værker, har BMW og GM fjernet de krav i deres kontrakter, der havde til følge at ude-
lukke nye markedsdeltagere fra at indgå i de autoriserede netværk af værksteder og/eller 
yde service på konkurrerende bilmærker.

168. Ud over at anvende de principper, der er nævnt i nr. 159-162 ovenfor, har 
BMW og GM fjernet alle kvantitative kriterier (f.eks. vedrørende mindsteomsætning og 
mindstekapacitet) fra kontrakter med værksteder. BMW-kontrakterne indeholdt en 
progressivt stigende række kapacitetskrav, hvad angår værkstedsgrave, udstyr, varelager 
og oplagringskapacitet, der i højere grad var baseret på den potentielle lokale efterspørg-
sel end på det enkelte værksteds faktiske arbejdssituation. BMW kræver nu blot, at auto-
riserede værksteder har mindst tre mekaniske værkstedsgrave og tilsvarende udstyr for 
at sikre kvalitetsservice. GM har indført lignende kontraktmæssige justeringer. Disse 
ændringer vil give de lokale markedskræfter mulighed for at fastlægge værkstedernes 
tæthed og beliggenhed for bedst at betjene forbrugerne.

169. BMW og GM har også indført en »åbningsklausul« i deres servicekontrakter, 
der indebærer, at autoriserede værksteder frit kan indkøbe alt udstyr, værktøj og it-
hardware og software fra andre end de udpegede leverandører (forudsat at de alterna-
tive produkter udfylder samme funktion og har samme kvalitet). Sådant generisk værk-
tøj, udstyr og it-infrastruktur kan anvendes til servicering af forskellige bilmærker. GM 
har også gjort det klart, at værkstedskontrakterne ikke kræver, at udstyret eller værkste-
derne anvendes udelukkende til Opel-kunder, og GM har reduceret antallet af særlige 
værktøjstyper, som autoriserede værksteder skal have i deres lokaler.

170. For at fjerne potentielle hindringer for fælles indkøb og lagring af reservedele, 
har BMW og GM gjort det klart, at autoriserede værksteder frit kan oprette indkøbs-
grupper og fælles lagerfaciliteter til reservedele. De har accepteret at fjerne kravet om, at 
autoriserede værksteder skal have deres egne lagerfaciliteter på stedet, uden at det berø-
rer kravet om at have et lager af såkaldte »over skranken«-reservedele i deres lokaler 
(f.eks. bremseklodser, lyspærer, filtre, som kunderne ofte efterspørger).

Stadig mere ensartede bilpriser i det udvidede EU

171. I marts og august offentliggjorde Kommissionen rapporter om prisforskelle på 
biler i EU baseret på data fra henholdsvis november og maj. I årets løb faldt prisforskel-
len målt som det gennemsnitlige standardudsving på priser før afgifter på de 25 natio-
nale markeder løbende til 6,3 % sammenlignet med 6,9 % i august 2003. Sammenlignet 
med maj 2004 var bilpriserne i maj 2005 steget med 0,4 % i EU sammenlignet med 1,9 % 
for den samlede inflation i samme periode. Medlemsstater med traditionelt lave priser 
før afgifter oplevede generelt ikke mærkbare stigninger i forbrugerpriserne på biler. Pri-
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serne steg noget i Danmark (+ 2,4 %) og Grækenland (+ 1,8 %), hvorimod de faldt i 
Finland – 2 %), Estland (– 8,3 %) og Polen (– 7,6 %). Det tyder på, at bilpriserne ikke 
har oplevet en tendens til at stige til prisniveauet i højprislande.

5. Karteller

5.1. Overblik over udviklingen på kartelområdet

�.1.1. Et nyt direktorat

172. Neelie Kroes, kommissæren for konkurrence, fastslog ved sin tiltrædelse, at 
bekæmpelse af hardcore-karteller er et af de områder, hvor generaldirektoratet for kon-
kurrence skal koncentrere sin indsats. Denne nye fokusering har ført til oprettelsen af et 
nyt direktorat i Generaldirektoratet for Konkurrence, der udelukkende tager sig af be-
kæmpelse af karteller. Direktoratet indledte sit virke den 1. juni. Direktoratet behandler 
de fleste kartelsager og spiller i tæt samarbejde med Direktoratet for Politikudvikling og 
Strategisk Bistand en førende rolle i udviklingen af en politik til kartelbekæmpelse.
173. Karteldirektoratet beskæftiger ca. 60 personer, hvoraf omkring 40 er sagsbe-
handlere. Det nye karteldirektorats hovedopgave er at sikre en effektiv og sund håndte-
ring af et stort antal kartelundersøgelser. Dets opgave er at strømline og fremskynde 
disse undersøgelser, der i sagens natur er komplekse og lange, således at de undersøgel-
ser, der indledes, kan afsluttes inden for en rimelig tidsramme. Karteldirektoratets ar-
bejde vil sætte lys på omkostningerne ved karteller, ikke kun for de endelige forbrugere, 
men også for industrikunder. Karteller giver hverken fordele for forbrugerne eller for 
økonomien og har skadelige virkninger for konkurrenceevnen og væksten i EU.
174. Hvad angår behandlingen af hardcore-karteller, gav ordningen vedrørende 
bødefritagelse og -nedsættelse fortsat anledning til en række anmeldelser til Kommis-
sionen. Men kun et lille antal af disse sager førte til, at der blev indledt undersøgelser. I 
2005 modtog Kommissionen 17 ansøgninger om bødefritagelse og 11 ansøgninger om 
bødenedsættelse. Der blev indrømmet betinget bødefritagelse i seks sager. Andre infor-
mationskilder, som f.eks. klager og markedsovervågning og navnlig samarbejde med de 
nationale konkurrencemyndigheder inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk, 
var værdifulde i forbindelse med afsløring af karteller. Kommissionen vedtog fem ende-
lige beslutninger, hvori den pålagde 37 virksomheder (92) bøder på i alt 683 mio. EUR 
(sammenlignet med 21 virksomheder og et samlet bødebeløb på 390 mio. EUR i 2004). 
Der blev fremsendt klagepunktsmeddelelser i otte kartelsager. Det skal bemærkes, at tre 
ud af de fem kartelbeslutninger, der blev vedtaget i 2005, var baseret på samarbejdsmed-
delelsen fra 1996, men dette forhold vil selvfølgelig ændre sig i fremtiden, idet de fleste 
klagepunktsmeddelelser, der blev fremsendt i 2005, var et resultat af ansøgninger indgi-
vet ifølge samarbejdsmeddelelsen fra 2002 (93).

(92) I dette tal indgår ikke virksomheder, der har ansøgt om at blive omfattet af samarbejdsmeddelel-
sen.

(93) Den nye meddelelse finder anvendelse i de tilfælde, hvor ansøgningen om bødefritagelse eller 
bødenedsættelse er indgivet til Kommissionen efter den �9.2.2002.
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�.1.2. Kommissionens program om bødefritagelse og -nedsættelse

175. Bødefritagelse og -nedsættelse er et vigtigt redskab i kartelsager. Ifølge Kom-
missionens program om bødefritagelse og -nedsættelse, kan der indrømmes bødefrita-
gelse til den første virksomhed, der fremlægger beviser om et kartel til Kommissionen, 
og en betydelig bødenedsættelse til efterfølgende ansøgere. Kommissionens første sam-
arbejdsmeddelelse fra 1996 førte til over 80 ansøgninger i løbet af seks år, men samar-
bejdsmeddelelsen fra 2002 (94) har betydet en forøgelse i antallet af ansøgninger (både 
hvad angår bødefritagelse og bødenedsættelse) til 165 på mindre end fire år (dvs. gen-
nemsnitlig tre om måneden): 86 af disse ansøgninger vedrørte bødefritagelse og 79 bø-
denedsættelse.
176. Det store antal ansøgninger afspejler ikke det antal kartelundersøgelser, Kom-
missionen har indledt siden 2002. Ved beslutningen om, hvilke hardcore-karteller der 
skal undersøges, har Kommissionen inden for rammerne af Det Europæiske Konkur-
rencenetværk fokuseret sin indsats på overtrædelser, der har følger i flere medlemsstater 
eller i hele EØS-området. En række sager, der formelt falder uden for forbuddet i EF-
traktatens artikel 81, vedrørte overtrædelser af begrænset omfang, der ofte var begrænset 
til en enkelt medlemsstat eller en del af en medlemsstat. I de tilfælde blev ansøgningerne 
nu og da fulgt op af en undersøgelse foretaget af de nationale konkurrencemyndigheder 
i den berørte medlemsstat frem for Kommissionen, navnlig hvis virksomheden også 
havde indgivet ansøgning til konkurrencemyndighederne i medlemsstaten. Sådanne sa-
ger indgår i ovennævnte statistikker, da Kommissionen i første omgang vedtog en betin-
get beslutning om bødefritagelse i disse sager. Ifølge meddelelsen fra 2002 kan der endvi-
dere indrømmes bødefritagelse, hvis en virksomhed har tilvejebragt tilstrækkelige beviser 
til, at Kommissionen kan iværksætte kontrolbesøg. Sådant bevismateriale behøver ikke 
være så omfattende, at det faktisk beviser overtrædelsen, og det er oftest nødvendigt med 
yderligere undersøgelser. Når Kommissionen skal beslutte, hvilke sager den vil under-
søge, må den derfor opstille prioriteter. Hvis ansøgningerne f.eks. vedrører sager, hvor 
den påståede overtrædelse er ophørt flere år tidligere, kan det besluttes, at en ny under-
søgelse formodentlig ikke vil føre til afgørende resultater. I andre tilfælde kan det frem-
lagte bevismateriale være for sparsomt eller upræcist til at berettige til betinget bødefri-
tagelse og/eller indledning af en undersøgelse.
177. Det antal ansøgninger, der ikke opfyldte de materielle betingelser for bødefri-
tagelse, steg i 2005 i sammenligning med tidligere år. Fem ansøgninger om bødefrita-
gelse blev formelt afvist, da Kommissionens oplysninger hverken gav mulighed for at 
foretage uanmeldte kontrolbesøg eller konstatere en overtrædelse ifølge EF-traktatens 
artikel 81. (De berørte virksomheder valgte imidlertid ikke at trække bevismaterialet 
tilbage, men bad Kommissionen om at tage stilling til oplysningerne med henblik på en 
bødenedsættelse i stedet for, hvis Kommissionen i fremtiden skulle pålægge en bøde i 
relation til den påståede overtrædelse). I et tilfælde, hvor det fra begyndelsen var klart, 
at Kommissionen ikke ville indlede en undersøgelse, blev en ansøger informeret om, at 
Kommissionen ikke havde til hensigt at gå videre med ansøgningen om bødefritagelse, 

(94) Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (EFT C 45 af 
�9.2.2002).
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da det var usandsynligt, at betingelserne var opfyldt, og da sagen ikke gav anledning til 
yderligere undersøgelse fra Kommissionens side. Tre ansøgninger blev afvist i 2005, da 
de indberettede forhold ikke var omfattet af de materielle regler i samarbejdsmeddelel-
sen. Kommissionen skal sikre, at samarbejdsmeddelelsen ikke misbruges til at indbringe 
aftaler for Kommissionen, som tidligere ville have været omfattet af det anmeldelsessy-
stem, der blev ophævet ved forordning (EF) nr. 1/2003. Endelig meddelte Kommissio-
nen en virksomhed, som den havde indrømmet betinget bødefritagelse, at denne status 
ikke ville blive bekræftet i den endelige kartelbeslutning. Virksomheden havde brudt 
samarbejdet ved at afsløre over for andre konkurrenter, at den havde ansøgt om bøde-
fritagelse, før Kommissionen havde gennemført kontrolbesøg.
178. Hvad angår ansøgninger om bødenedsættelse, skal de fremlagte statistikker 
sammenholdes med, at der normalt i hver enkelt undersøgelse er mere end én virksom-
hed, der søger om bødenedsættelse.
179. De tre års erfaring med Kommissionens samarbejdsmeddelelse fra 2002 giver 
anledning til en række generelle bemærkninger. Der indrømmes bødefritagelse til virk-
somheder, der opfylder de betingelser, der er fastsat i samarbejdsmeddelelsen. Virk-
somheder, der indrømmes betinget bødefritagelse, skal samarbejde fuldt ud og konstant 
med Kommissionen. Denne pligt til at samarbejde omfatter bl.a. en pligt til ikke at af-
sløre ansøgningen over for tredjemand uden forudgående tilsagn fra Kommissionen, en 
pligt til at opsøge og levere alle mulige oplysninger til Kommissionen vedrørende det 
påståede kartel og besvare alle de spørgsmål, Kommissionen måtte have, herunder 
eventuelt afgivelse af mundtlige erklæringer fra ansatte. En papirløs procedure (dvs. 
optagelse af mundtlige virksomhedserklæringer), som Kommissionen har indført, bru-
ges i mange sager for at undgå, at ansøgere om bødefritagelse stilles ringere end andre 
karteldeltagere ved de civile domstole. Allerede eksisterende dokumenter, der er rele-
vante for overtrædelsen, skal imidlertid altid fremlægges.
180. Hvorvidt bevismaterialet udgør en mærkbar merværdi — og derfor berettiger 
til en bødenedsættelse — afhænger af sagens omstændigheder og af det bevismateriale, 
Kommissionen allerede besidder. Når de oplysninger, ansøgeren om bødefritagelse har 
fremlagt, og kontrolbesøgene stadig er utilstrækkelige til at bevise, at der er tale om en 
overtrædelse, kan nye oplysninger fra en ansøger, der søger om bødenedsættelse, give 
Kommissionen mulighed for faktisk at bevise overtrædelsen. Der kan også være tale om 
en betydelig merværdi, selv om ansøgeren om bødefritagelse eller bødenedsættelse ikke 
fremlægger nye beviser, men bekræfter de allerede eksisterende beviser, og denne be-
kræftelse er nødvendig for at bevise overtrædelsen. Selv når Kommissionen allerede har 
kunnet konstatere en overtrædelse, kan yderligere beviser stadig have en betydelig mer-
værdi, hvis de direkte vedrører grovheden eller varigheden af det påståede kartel. Kom-
missionens beslutninger i italiensk råtobak og gummikemikalier, som omtales neden-
for, har kastet lys på nogle aspekter af begrebet betydelig merværdi. Nye beslutninger 
baseret på meddelelsen fra 2002, der træffes i løbet af 2006, vil skabe større klarhed.
181. Det bliver Kommissionens opgave i de kommende år at bevare og yderligere 
styrke effektiviteten af samarbejdspolitikken. Formålet et at sikre en effektiv bekæm-
pelse af karteller for at give mulighed for øjeblikkelig undersøgelse og sikre, at kartel-
dannelse straffes strengt, så der skabes konkurrence til gavn for forbrugerne.
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5.2. Sager

Monochloredddikesyre (9�)

182. Den 19. januar pålagde Kommissionen tre kemivirksomheder, nemlig Akzo, 
Hoechst og Atofina (kendt som Arkema) bøder på i alt næsten 217 mio. EUR for deres 
deltagelse i et kartel på markedet for monochloredddikesyre (MCAA). En fjerde virk-
somhed, Clariant, der havde erhvervet MCAA-aktiviteterne fra Hoechst i 1997, undgik 
bøder på grund af virksomhedens samarbejde med Kommissionen ifølge samarbejds-
meddelelsen.
183. MCAA er en reaktiv organisk syre, som er et kemisk hjælpestof, der bruges til 
fremstilling af vaskemidler, klæbemidler, hjælpestoffer til tekstiler og fortykningsmidler 
i fødevarer, lægemidler og kosmetiske produkter. Karteldeltagerne havde en markeds-
andel på over 90 % af det europæiske marked for monochloredddikesyre. De delte mar-
kedet gennem et mængde- og kundetildelingssystem i mindst 15 år fra 1984-1999. De 
mødtes to til fire gange om året på skift i de respektive lande. Fra 1993 blev kartellet 
mere formaliseret med deltagelse af AC Treuhand, et svejtsisk statistisk agentur, der ar-
rangerede troværdige møder tæt på Zürich-lufthavn, som i virkeligheden var et påskud, 
der gav deltagerne mulighed for at mødes uofficielt og drøfte kartelaftaler.
184. Clariant, Atofina og Akzo samarbejdede alle med Kommissionen i henhold til 
samarbejdsmeddelelsen. Da undersøgelsen startede før indførelsen af 2002-meddelelsen, 
var samarbejdsmeddelelsen fra 1996 gældende. Clariant fremlagde afgørende beviser ved-
rørende kartellet (der satte undersøgelsen i gang) og blev indrømmet fuld bødefritagelse. 
Atofina var den anden virksomhed, der fremlagde beviser, og virksomheden blev indrøm-
met en bødenedsættelse på 40 %. Akzo var den tredje virksomhed, der samarbejdede med 
Kommissionen, og den fik en nedsættelse på 25 %. Ved fastsættelsen af bøderne tog Kom-
missionen også højde for overtrædelsens varighed, omfang og nogle af virksomhedernes 
samlede ressourcer samt det forhold, at Kommissionen tidligere havde rettet beslutninger 
om overtrædelser af samme type til nogle af virksomhederne. På det grundlag blev Akzo, 
den største producent af MCAA, pålagt den største individuelle bøde på 84,38 mio. EUR, 
Hoechst fik en bøde på 74,03 mio. EUR og Atofina en bøde på 58,5 mio. EUR.

Industritråd (96)

185. Den 14. september pålagde Kommissionen trådproducenter fra Tyskland, Bel-
gien, Nederlandene, Frankrig, Svejts og Det Forenede Kongerige en bøde på i alt 43,497 
mio. EUR for karteldannelse på markedet for industritråd. Industritråd bruges i en ræk-
ke industrier til at sy og brodere forskellige produkter, som f.eks. tøj, møbler, bilsæder 
og sikkerhedsbælter, lædervarer, madrasser, fodtøj og reb.
186. Gennem uanmeldte kontrolbesøg, som Kommissionen gennemførte i novem-
ber 2001 hos flere EU-producenter af tekstil-/besætningsartikler, og den efterfølgende 

(95) Sag COMP/37.773 MCAA.
(96) Sag COMP/38.337, PO/Tråd.
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undersøgelse, fandt Kommissionen beviser på, at virksomhederne havde deltaget i føl-
gende tre kartelaftaler og former for samordnet praksis: et kartel på markedet for tråd til 
industrikunder i Benelux og de nordiske lande fra januar 1990 til september 2001; et 
kartel på markedet for tråd til industrikunder i Det Forenede Kongerige fra oktober 
1990 til september 1996; og et kartel på markedet for tråd til bilkunder i EØS fra maj/
juni 1998 til den 15. maj 2000.
187. For disse tre markeders vedkommende deltog trådproducenterne i regelmæs-
sige møder og havde bilaterale kontakter for at aftale prisstigninger og/eller prismål, 
udveksle følsomme oplysninger om priser og/eller priser over for individuelle kunder 
og undgå at underbyde de eksisterende leverandørers priser for at fordele kunderne 
mellem sig.
188. Følgende selskaber var involveret: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann 
und Söhne GmbH, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread NV, Bieze Stork BV, 
Bisto Holding BV, Coats Ltd, Coats UK Ltd, Cousin Filterie SA, Dollfus Mieg et Cie SA, 
Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads 
Ltd, Perivale Gütermann Ltd og Zwicky & Co AG.
189. De overtrædelser, de omhandlede virksomheder har begået, betragtes som 
»meget alvorlige«, da formålet var at fastsætte priser, hvilket har konkurrencebegræn-
sende følger og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

Italiensk råtobak (97)

190. Den 20. oktober pålagde Kommissionen fire italienske tobaksproducenter 
(Deltafina, Dimon — nu kaldet Mindo, Transcatab og Romana Tabacchi) bøder på i alt 
56,05 mio. EUR for i en periode på over seks år (1995-2002) indbyrdes at have indgået 
aftaler om priser til tobaksavlere og mellemmænd og om fordelingen af tobaksleveran-
dører i Italien. Beslutningen er også rettet til Universal Corporation (Deltafinas ameri-
kanske moderselskab, som er verdens største tobaksselskab) og Alliance Once Interna-
tional Inc., et selskab der opstod efter en fusion af moderselskaberne Transcatab og 
Dimon, og som er verdens næststørste tobaksselskab.
191. Beslutningen pålægger også brancheforeningerne for forarbejdningsvirksom-
hederne og producenterne (APTI og UNITAB) bøder på 1 000 EUR for deres prisbin-
dingsaktiviteter ved forhandlingen af brancheaftaler.
192. Det er anden gang, Kommissionen vedtager en beslutning om at pålægge råto-
baksektoren bøder. I oktober 2004 pålagde Kommissionen de spanske brancheforenin-
ger for forarbejdningsvirksomhederne og producenterne bøder (98).
193. Det er den første sag, hvor samarbejdsmeddelelsen fra 2002 finder anvendelse. 
De bøder, der blev pålagt Mindo/Dimon og Transcatab, er blevet nedsat med henholds-
vis 50 % og 30 %. Deltafina blev indrømmet betinget bødefritagelse i begyndelsen af 

(97) Sag COMP/38.28�, Råtobak Italien.
(98) Sag COMP/38.238, Råtobak Spanien (en uofficiel version kan ses på webstedet for Generaldirekto-

ratet for Konkurrence).
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proceduren i medfør af samarbejdsmeddelelsen. Ifølge beslutningen kan Deltafina ikke 
indrømmes bødefritagelse, da selskabet groft har tilsidesat sine samarbejdsforpligtelser 
(Deltafina meddelte sine konkurrenter, at selskabet havde ansøgt om at blive omfattet af 
samarbejdsmeddelelsen og afslørede derved, at der var indledt en undersøgelse, før 
Kommissionen havde haft mulighed for at foretage uanmeldte besøg). På grund af sa-
gens særlige omstændigheder berettiger Deltafinas konkrete bidrag til afsløringen af 
forarbejdningsvirksomhedernes overtrædelse til en bødenedsættelse på 50 %.

Industrisække (99)

194. Den 30. november pålagde Kommissionen 16 producenter af industrisække 
en bøde på i alt 290,71 mio. EUR for deres deltagelse i et kartel i Tyskland, Benelux, 
Frankrig og Spanien. Deltagerne i kartellet havde omkring 75 % af markedet for indu-
strisække i disse lande i 1996. Aftalen bestod i fastsættelse mellem konkurrenter af pri-
ser og kvoter for salg opdelt på geografiske områder, fordeling af ordrer fra store kunder, 
samordning af bud ved licitationer og udveksling af oplysninger om salg og priser, i 
nogle tilfælde i en periode på over 20 år fra 1982-2002. Kartellet var organiseret på to 
niveauer: det globale niveau inden for rammerne af brancheorganisationen »Valve-
plast«, hvor deltagerne holdt møder tre til fire gange om året, og de regionale og funk-
tionelle undergrupper, der også holdt møder regelmæssigt.
195. Industrisække af plastik anvendes som emballage til en række produkter, især 
industriprodukter, men også forbrugsvarer, f.eks. råvarer, gødning, landbrugsprodukter, 
dyrefoder og byggematerialer.
196. Undersøgelserne blev indledt på basis af oplysninger, Kommissionen modtog 
fra et af medlemmerne af kartellet, British Polythene Industries (BPI), i henhold til sam-
arbejdsmeddelelsen fra 1996. Kommissionen foretog uanmeldte besøg i juni 2002 hos de 
fleste karteldeltagere. BPI blev indrømmet fuldstændig bødefritagelse for at være den 
første virksomhed, der stillede afgørende beviser til rådighed for Kommissionen, som 
dokumenterede, at der forelå en aftale, og som gav mulighed for at foretage kontrolbesøg. 
Flere andre virksomheder fik nedsat deres bøder i henhold til samarbejdsmeddelelsen 
som belønning for de oplysninger, de havde fremlagt (Trioplast, Bischof + Klein, Cofira-
Sac), eller for ikke at bestride de forhold, der var nævnt i den klagepunktsmeddelelse, de 
modtog (Nordfolien, Bonar Technical Fabrics og Low & Bonar). Skærpende omstændig-
heder medførte en forhøjelse af bøden til Bischof + Klein (ødelæggelse af et dokument 
under kontrolbesøget) og UPM-Kymmene (gentagne overtrædelser af samme type).

Gummikemikalier (100)

197. Den 21. december pålagde Kommissionen fire virksomheder bøder på i alt 
75,86 mio. EUR for kartelvirksomhed vedrørende gummikemikalier. De implicerede 
virksomheder havde aftalt at udveksle oplysninger om priser og/eller hæve priserne på 
visse gummikemikalier (antioxydanter, antiozonanter og primære acceleratorer) i EØS-
området og på verdensmarkedet.

(99) Sag COMP/38.354, Industrisække.
(�00) Sag COMP/38.443, Gummikemikalier.
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198. Gummikemikalier er syntetiske eller organiske kemikalier, der forbedrer pro-
duktionen af gummiprodukter og disses egenskaber, og de bruges på en lang række 
områder, hvoraf de vigtigste er dæk til biler og andre køretøjer. I 2001 blev EØS-marke-
det vurderet til omkring 200 mio. EUR, og verdensmarkedet til 1,5 mia. EUR.

199. Undersøgelsen af sektoren for gummikemikalier blev indledt efter en ansøg-
ning om betinget bødefritagelse fra Flexsys i april 2002. Efterfølgende gennemførte 
Kommissionen uanmeldte kontrolbesøg hos Bayer, Crompton Europe og General Qui-
mica i september 2002. Efter disse kontrolbesøg ansøgte Crompton (nu Chemtura), 
Bayer og General Quimica om at blive omfattet af samarbejdsmeddelelsen.

200. Selv om en række oplysninger tyder på, at der i hvert fald lejlighedsvis blev 
indgået hemmelige aftaler i sektoren for gummikemikalier allerede i 1970’erne, havde 
Kommissionen kun tilstrækkelige beviser for kartelvirksomhed i perioden 1996-2001, 
hvad angår Flexsys, Bayer og Crompton (nu Chemtura) (herunder Crompton Europe 
og Uniroyal Chemical Company) og 1999 og 2000, hvad angår General Quimica. Selv 
om Repsol YPF SA og Repsol Quimica SA ikke selv deltog i de omhandlede aftaler, 
holdes de alligevel ansvarlige for den praksis, som deres 100 % ejede datterselskab Ge-
neral Quimica har udvist.

c — eKn: oVersigt oVer samarBejDet

1. generel oversigt

201. 2005 var det første hele år, hvor den nye håndhævelsesordning, der blev opret-
tet ved forordning (EF) nr. 1/2003, blev gennemført. Desuden blev samarbejdet mellem 
EU-medlemsstaternes nationale konkurrencemyndigheder og Kommissionen yderli-
gere uddybet. Den mekanisme, der blev etableret i medfør af forordningen, og som 
havde til formål at sikre en effektiv og konsekvent retshåndhævelse, fungerede gnid-
ningsløst hele året.

1.1. Samarbejde om politiske spørgsmål

202. I løbet af 2005 blev EKN anvendt af EU-medlemsstaternes konkurrencemyn-
digheder som et forum for drøftelse af generelle politiske spørgsmål. Der blev arbejdet i 
fire forskellige fora:

203. For det første mødtes generaldirektøren for Generaldirektoratet for Konkur-
rence og alle lederne af de nationale konkurrencemyndigheder for at drøfte vigtige po-
litiske spørgsmål på konkurrenceområdet. Det er planlagt, at der skal afholdes et sådant 
møde én gang om året. I 2005 fokuserede drøftelserne på ændringen af den politik, der 
føres i medfør af EF-traktatens artikel 82.

204. For det andet mødtes de nationale konkurrencemyndigheder og Kommissio-
nen på såkaldte »plenarmøder«, hvor generelle emner af fælles interesse i forbindelse 
med politikken vedrørende karteller blev drøftet, og hvor der fandt udvekslinger af er-
faringer og knowhow sted. Sådanne drøftelser og udvekslinger fremmer skabelsen af en 
fælles konkurrencekultur inden for netværket. Der fandt f.eks. en nyttig drøftelse sted 
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vedrørende sektorundersøgelser og den mundtlige procedure for virksomhedserklæ-
ringer i forbindelse med samarbejdsmeddelelsen. Plenarmøderne åbner også mulighed 
for netværkets medlemmer for at indlede drøftelser af Kommissionens forslag til poli-
tikker såsom grønbogen om erstatningssøgsmål.
205. For det tredje er der seks arbejdsgrupper, der tager sig af særlige spørgsmål. I 
2005 beskæftigede en arbejdsgruppe sig udelukkende med spørgsmål i forbindelse med 
overgangen til den nye håndhævelsesordning, mens en anden beskæftigede sig med de 
mulige problemer som følge af forskelle mellem samarbejdsprogrammerne. En tredje 
arbejdsgruppe tog sig af spørgsmål i forbindelse med de forskellige procedurer og sank-
tioner i medlemsstaterne, en fjerde arbejdsgruppe beskæftigede sig med information og 
kommunikation om EKN, en femte arbejdsgruppe tog sig af spørgsmål vedrørende mis-
brug af en dominerende stilling, og en sjette arbejdsgruppe består af ledende økonomer 
på konkurrenceområdet fra konkurrencemyndighederne i EKN. Arbejdsgrupperne ud-
gør et godt forum for at dele erfaringer vedrørende konkrete spørgsmål og udvikle bed-
ste praksis.
206. Derudover var der under EKN 13 sektorundergrupper vedrørende særlige 
sektorer (101). Nogle af dem havde planlagt regelmæssige møder, mens andre hovedsage-
ligt kommunikerede elektronisk. De kan tage et hvilket som helst sektorspecifikt spørgs-
mål op og sikre en nyttig udveksling af erfaringer og bedste praksis. I 2005 undersøgte 
undergruppen vedrørende telekommunikation f.eks. pristryk på telekommunikations-
markederne, og undergruppen vedrørende energi så nærmere på langsigtede aftaler om 
levering af gas. De sektorspecifikke undergrupper sikrer en god forudgående koordine-
ring og medfører, at der anvendes en fælles strategi og sikres en bred ensartethed i an-
vendelsen af EU’s konkurrenceregler ud over individuelle sager.

1.2. Tilpasning af national ret for at sikre, at de nationale 
konkurrencemyndigheder håndhæver reglerne effektivt

207. 2005 var også året, hvor medlemsstaterne gjorde et omfattende arbejde på det 
retlige område for at sikre, at forordning (EF) nr. 1/2003 fungerer effektivt. Ud over de 
retlige forpligtelser som følge af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2003 kan det 
konstateres, at de nye nationale lovgivninger i væsentlig grad har medført en tilnær-
melse af national ret mod EU-retten. Det afspejles f.eks. i afskaffelsen af anmeldelses-
ordningen i en lang række medlemsstater. I alle medlemsstaterne med undtagelse af otte 
er de nationale ordninger under konkurrenceloven nu rettet ind efter ordningen om 
direkte anvendelse af artikel 81, stk. 3, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1/2003. 
Ud af disse otte medlemsstater overvejer tre at ændre deres ordning. Inden for f.eks. 
kontrol i private hjem er der sket en tilpasning til Kommissionens undersøgelsesmæs-
sige beføjelser. Dette kan også konstateres i forbindelse med de typer beslutninger, som 
de nationale konkurrencemyndigheder træffer, idet flere nu har beføjelse til at kræve, at 
der træffes foreløbige forholdsregler, og at acceptere tilsagn.

(�0�) Bankvæsen, værdipapirer, forsikring, fødevarer, lægemidler, professionelle serviceydelser, sund-
hedspleje, miljø, energi, jernbaner, motorkøretøjer, telekommunikation og medier.
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208. Vedtagelsen af de nationale samarbejdsprogrammer udgør en meget markant 
tendens, idet der i 2000 kun var tre medlemsstater, der havde et sådant program, mens 
det nu er 19. Blandt de myndigheder, der endnu ikke har et program (Spanien, Italien, 
Portugal, Slovenien, Malta og Danmark), overvejer mindst tre at indføre et. Denne ud-
vikling er meget vigtig for gennemførelsen af forskrifterne om karteldannelse i Fælles-
skabet, da samarbejdsprogrammer er hjørnestenen i en effektiv afsløring af karteller. 
Det vil også i høj grad gøre det lettere for potentielle ansøgere at beslutte, at de vil for-
søge at nyde godt af samarbejdsprogrammerne, da de nu er beskyttet i næsten hele EU.

1.3. Samarbejde i individuelle sager

209. For så vidt angår samarbejdet mellem medlemmerne af EKN i individuelle sager 
har de nationale konkurrencemyndigheder to hovedforpligtelser til at informere Kommis-
sionen, nemlig ved sagens begyndelse (artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1/2003) og 
inden den endelige beslutning (artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003). Det første 
krav gør det lettere i de få sager, hvor det forekommer nødvendigt, at omfordele dem, mens 
det andet spiller en vigtig rolle for at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten.

Fordeling af sager

210. Kommissionen blev orienteret om ca. 180 nye undersøgelser af sager, de natio-
nale konkurrencemyndigheder havde iværksat. Det er på grundlag af disse oplysninger, at 
de eventuelle drøftelser vedrørende en omfordeling finder sted med henblik på at sikre den 
mest effektive arbejdsdelingsordning inden for EKN i forbindelse med en bestemt sag.

De nationale konkurrencemyndigheders planlagte 
beslutninger i 2005, fordelt efter overtrædelsens

Art. 81
51 %

Art. 82
34 %

Art. 81/82
15 % Art. 81

Art. 82

Art. 81/82
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211. Erfaringerne med arbejdsdeling inden for netværket har bekræftet, at den flek-
sible og pragmatiske fremgangsmåde, der blev indført ved forordningen og meddelelsen 
om samarbejdet inden for netværket, fungerer godt i praksis. Det er imidlertid også 
vigtigt at bemærke, at som forudset i meddelelsen om samarbejdet (102) inden for net-
værket er det i lyset af det samlede antal sager, der behandles af medlemmerne af EKN, 
sjældent, at sager skifter hænder. På grundlag af erfaringerne i 2005 er der to hovedom-
råder, hvor arbejdsdelingen inden for EKN kan siges at have spillet en rolle.
212. For det første i forbindelse med de helt tidlige faser af kartelsager, hvor næste 
skridt var tilrettelæggelse af undersøgelser. Karakteristisk for den situation er, at der er 
et stort behov for fortrolighed og for at arbejde hurtigt.
213. Som eksempel kan nævnes en undersøgelse i planglassektoren (103). Denne un-
dersøgelse tog udgangspunkt i, at flere nationale konkurrencemyndigheder lå inde med 
oplysninger, der tydede på, at der var tale om et priskartel. Da sagens formodede om-
fang kunne kræve, at Kommissionen greb ind, informerede de nationale konkurrence-
myndigheder Kommissionen på et meget tidligt tidspunkt om sagen og foreslog, at den 
så nærmere på den. På grundlag af de oplysninger, Kommissionen modtog i medfør af 
artikel 12, iværksatte den undersøgelser. Den er på nuværende tidspunkt ved at gen-
nemgå det indsamlede bevismateriale. Dette er et godt eksempel på, hvordan et tæt 
samarbejde inden for EKN bidrager til en effektiv håndhævelse af reglerne. Kommissio-
nen og medlemsstaternes nationale konkurrencemyndigheder samarbejder også i de 
tidlige faser af flere sager, hvor der indkom flere parallelle ansøgninger om samarbejde.
214. For det andet i forbindelse med en række klager, som Kommissionen eller de 
nationale konkurrencemyndigheder eller begge (104) modtog, og som en velplaceret 
myndighed i netværket har eller er ved at følge op på.

Ensartet anvendelse

215. For at sikre en ensartet anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82 kræves det 
i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003, at de nationale konkurrence-
myndigheder informerer Kommissionen senest 30 dage, inden de vedtager en forbuds-
beslutning eller en beslutning, hvorved tilsagn accepteres. I medfør af artikel 11, stk. 5, 
i forordning (EF) nr. 1/2003 kan medlemsstaternes konkurrencemyndigheder rådføre 
sig med Kommissionen om enhver sag vedrørende anvendelsen af fællesskabsretten.
216. I 2005 modtog Kommissionen i medfør af artikel 11, stk. 4, oplysninger om 
planlagte beslutninger i næsten 80 sager fra 18 forskellige nationale konkurrencemyndig-
heder. Sagerne vedrører en lang række overtrædelser i forskellige økonomiske sektorer.
217. Kommissionen indledte ikke sag i nogle af disse tilfælde. I en række tilfælde 
drøftede Generaldirektoratet for Konkurrence på forskellige niveauer sagerne med de 
nationale konkurrencemyndigheder og fremkom med bemærkninger og gav dem råd 

(�02) Meddelelsen om samarbejdet i netværket, afsnit 6.
(�03) Pressemeddelelsen MEMO 05/63 af24.2.2005.
(�04) Denne mulighed forudses i Kommissionens meddelelse vedrørende Kommissionens behandling 

af klager i henhold til EF-traktatens artikel 8� og 82 (EUT C �0� af 27.4.2004, s. 65, afsnittene �9 ff.).
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på uformelt grundlag. Disse bemærkninger, der ikke repræsenterer Kommissionens of-
ficielle holdning, betragtes som intern korrespondance mellem konkurrencemyndighe-
der og står ikke til rådighed for partnerne i medfør af forordning (EF) nr. 1/2003. Hvis 
de nationale myndigheder på grundlag af bemærkninger skulle ønske at fremsætte nye 
klagepunkter mod virksomheder, skal de udsende endnu en klagepunktsmeddelelse (el-
ler den nationale ækvivalent) og tillade parterne at blive hørt. Det skete ikke i 2005.

De nationale konkurrencemyndigheders planlagte
beslutninger i 2005, fordelt efter overtrædelsens

Type (*)

Art. 82
37 %

Art. 81
49 %

Art. 81/82
14 %

Art. 81

Art. 82

Art. 81/82

(*)  Ovenstående diagram viser kun de planlagte beslutninger, som de nationale 
   konkurrencemyndigheder har givet meddelelse om i medfør af art. 11, stk. 4

218. De åbne og konstruktive drøftelser, som fandt sted mellem konkurrencemyn-
dighederne i EU i 2005 sikrede en gnidningsløs og ensartet håndhævelse af EU’s kon-
kurrenceregler.

2. anvendelsen af eu’s konkurrenceregler ved nationale retter i eu: 
rapport om gennemførelsen af artikel 15 i forordning (eF) nr. 1/2003

2.1. Bistand i form af oplysninger eller i form af en udtalelse

219. I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 har nationale dom-
mere mulighed for at anmode Kommissionen om de oplysninger, den ligger inde med, 
eller om en udtalelse om spørgsmål vedrørende anvendelsen af EU’s konkurrenceregler. 
I 2005 fremsendte Kommissionen oplysninger som svar på tre anmodninger fra natio-
nale dommere og afgav seks udtalelser. De tre var som svar på anmodninger fra belgiske 
retter, et til en litauisk ret og to til spanske retter (se nedenfor for et resumé af udtalel-
serne). Tre anmodninger, der indkom i 2005, var endnu ved at blive behandlet ved årets 
udgang.

220. For i højere grad at sikre en ensartet anvendelse af EU’s konkurrenceregler og 
undgå modstridende udtalelser fra Kommissionen og de nationale konkurrencemyn-
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digheder, enedes man om, at når en national ret henvender sig til Kommissionen eller 
en national konkurrencemyndighed for at få en udtalelse om anvendelsen af EU’s kon-
kurrenceregler, informerer Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder i 
den pågældende medlemsstat hinanden.
221. For at skabe yderligere gennemsigtighed er det blevet besluttet at stille udtalel-
ser afgivet af Kommissionen om anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på anmodning 
af en national ret i medfør af artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 til rådighed 
for offentligheden. Udtalelserne vil være at finde på webstedet for Generaldirektoratet 
for Konkurrence, når Kommissionen i medfør af artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1/2003 har fået meddelelse om dommen i den sag, hvortil der blev anmodet om udtalel-
sen. Udtalelserne vil kun blive stillet til rådighed for offentligheden i det omfang, hvor 
der ikke er nogen retlige hindringer herfor, navnlig for så vidt angår den anmodende 
rets proceduremæssige regler.

2.2. Domme afsagt af nationale retter

222. I henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 kræves det, at EU-
medlemsstaterne sender Kommissionen en kopi af de skriftlige domme, som de natio-
nale retter har afsagt i spørgsmål vedrørende anvendelsen af EF-traktatens artikler 81 og 
82. Kommissionen modtog kopier af 54 domme afsagt i 2005, som blev sat på webstedet 
for Generaldirektoratet for Konkurrence i det omfang, den videregivende myndighed 
ikke havde klassificeret dem som fortrolige (fortrolige domme opremses blot). Langt 
størstedelen af disse domme (43) var et resultat af privatretlige søgsmål, i de fleste til-
fælde for at få ophævet en aftale, fordi den var uforenelig med EU’s konkurrenceregler. 
Kun 10 domme var afsagt af appelretter, hvor de nationale konkurrencemyndigheders 
afgørelser blev taget op til fornyet behandling.

2.3. Amicus curiae-indlæg

223. I medfør af artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1/2003 kan Kommissionen 
og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder fremkomme med bemærkninger til de 
nationale retter vedrørende spørgsmål om anvendelsen af EU’s konkurrenceregler. 
Kommissionen har ikke benyttet sig af denne mulighed i 2005.

2.4. Finansiering af undervisning af nationale dommere i EU’s 
konkurrenceregler

224. Det er meget vigtigt fortsat at undervise nationale dommere i EU’s konkur-
renceregler for at sikre både effektiv og sammenhængende anvendelse af reglerne. I 
2005 samfinansierede Kommissionen 12 uddannelsesprojekter, hvortil der blev afsat 
næsten 600 000 EUR til uddannelse af nationale dommere fra alle 25 medlemsstater.
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2.5. Referater af Kommissionens udtalelser i medfør af artikel 15 i 
forordning (EF) nr. 1/2003

Belgien

Appelretten i Bruxelles sendte følgende tre anmodninger om udtalelser:
225. Appelretten ønskede for det første at få at vide, om det var foreneligt med EF-
traktatens artikel 81, at et bryggeri indgik en femårig eksklusiv købsaftale om andre 
drikkevarer end øl i 1997, efter at det havde indgået en tiårig eksklusiv købsaftale vedrø-
rende øl med samme køber i 1993. I det omfang aftalerne blev anset for uforenelige med 
EF-traktatens artikel 81, ønskede retten råd om mulighederne for at erklære dem ugyl-
dige i medfør af EF-traktatens artikel 81, stk. 2.
226. For så vidt angår spørgsmålet om forenelighed med EF-traktatens artikel 81, 
blev der i udtalelsen henvist til De Europæiske Fællesskabers Domstols dom i Delimitis-
sagen og Kommissionens de minimis-meddelelser. Derudover blev der henvist til Kom-
missionens relevante gruppefritagelsesforordninger (nemlig forordning (EF) nr. 1984/83 
(indtil 31. maj 2000) og den efterfølgende forordning (EF) nr. 2790/1999). For så vidt 
angår anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 81, stk. 2, blev der i udtalelsen min-
det om Domstolens relevante retspraksis, navnlig dommen i Courage-sagen.
227. For det andet ønskede appelretten at få at vide, om en aftale mellem en arran-
gør af en lastbilsudstilling og importører og distributører, der viser deres lastbiler frem 
på udstillingen, kunne indeholde et forbud mod at deltage i lignende arrangementer i 
Belgien i seks måneder forud for udstillingen.
228. I udtalelsen blev de analytiske rammer i medfør af EF-traktatens artikel 81 af-
stukket, idet retningslinjerne for anvendelsen af artikel 81, stk. 3, samt Kommissionens 
beslutningspraksis på udstillingsområdet blev fremhævet. Det blev understreget, at der 
er behov for at definere det relevante geografiske marked for at vurdere, om en konkur-
renceklausul kunne udelukke andre konkurrenter. Derudover blev forholdet mellem 
EF-traktatens artikel 81 og artikel 82 præciseret, og det blev påpeget, at der i forbindelse 
med vurderinger i medfør af EF-traktatens artikel 82 kan tages hensyn til effektivitets-
gevinster.
229. Derudover ønskede appelretten at få at vide, om kriterier fastsat af et forvalt-
ningsselskab for at give visse kommercielle brugere status af »stororganisatør« og en 
rabat på 50 % til sådanne brugere er forenelig med EF-traktatens artikel 82, eller om det 
svarer til ulovlig forskelsbehandling i betydningen i nævnte bestemmelse.
230. I udtalelsen blev der under henvisning til retspraksis vedrørende forvaltnings-
selskaber redegjort for forskellige elementer, der kan tages hensyn til for at afgøre, om 
kriterierne eller deres anvendelse kan udgøre en overtrædelse af EF-traktatens artikel 82.

Spanien

231. Anmodningen om en udtalelse kom i forbindelse med en retssag mellem en 
leverandør på det spanske engrosmarked for olieprodukter og en tankstation. Den 
spanske ret ønskede at få at vide, om arten og størrelsen af leverandørens net i Spanien 



7�

I — Karteller og monopoler — EF-traktatens artikel 8�, 82 og 86

kunne påvirke handlen på tværs af grænserne og føre til en begrænsning af konkurren-
cen, og om aftaleforholdet mellem parterne kunne omfattes af en fritagelse i medfør af 
artikel 81, stk. 3.

232. I udtalelsen redegjorde Kommissionen for sine betragtninger vedrørende vur-
deringen af, om sådanne eksklusive leveringsaftaler er forenelige med EU’s konkurrence-
regler. Den fremhævede, at et net af eksklusive leverandøraftaler kan føre til problemer 
med afskærmning, og forklarede, hvordan det er muligt at vurdere, om der er tale om en 
eventuel markedsafskærmning, idet der blev henvist til Domstolens retspraksis (Delimi-
tis-sagen), Kommissionens retningslinjer og meddelelser og meddelelsen i medfør af ar-
tikel 27, stk. 4, der blev offentliggjort i forbindelse med sag COMP/38.348 (Repsol). I 
udtalelsen blev der henvist til Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af artikel 
81, stk. 3, for at vurdere, om en aftale overholder betingelserne i artikel 81, stk. 3.

233. I en lignende sag ønskede en spansk ret at få at vide, om en aftale mellem en 
engrosleverandør af olieprodukter og en tankstation var forenelig med EF-traktatens 
artikel 81. Den ønskede navnlig en præcisering af, om en konkurrenceklausul og en 
klausul om bindende videresalgspriser var forenelig med EF-traktatens artikel 81, om 
den pågældende aftale var omfattet af gruppefritagelsesforordningerne, og om tanksta-
tionen kunne betragtes som autoriseret forhandler.

234. I udtalelsen blev det slået fast, at en hardcore-begrænsning via aftaler om bin-
dende videresalgspriser udelukker muligheden for gruppefritagelse, og at klausuler, der 
medfører en hardcore-begrænsning via sådanne aftaler er ugyldig, for så vidt som de 
ikke er en del af en reel aftale om at blive autoriseret forhandler. I udtalelsen blev der 
redegjort for kriterierne for at vurdere, om en detailforhandler i medfør af EU’s konkur-
renceregler er en autoriseret forhandler, idet der blev henvist til Kommissionens ret-
ningslinjer. I udtalelsen blev det desuden forklaret, hvordan der foretages en analyse af, 
om der eventuelt er tale om en markedsafskærmning, og en vurdering af, om aftalen er 
omfattet af artikel 81, stk. 3, idet der henvises til Domstolens retspraksis (Delimitis-sa-
gen), Kommissionens retningslinjer og meddelelser og meddelelsen i medfør af artikel 
27, stk. 4, der blev offentliggjort i forbindelse med sag COMP/38.348 (Repsol). Derud-
over bemærkes det i udtalelsen, at det er op til retten at konkludere, om en klausul, som 
den måtte finde ugyldig, kan udtages af aftalen, eller om hele aftalen bør annulleres.

Litauen

235. Vilnius District Court ønskede at få at vide, om det var foreneligt med EF-trak-
tatens artikel 86, stk. 1, sammenholdt med EF-traktatens artikel 82, at en kommune 
gennemfører en licitation med henblik på at give eneretten til renovation i 15 år. Sagsø-
geren i den verserende retssag havde gjort gældende, at en langfristet eksklusivaftale 
ville give koncessionsindehaveren mulighed for at kræve for høje priser af visse kun-
der.

236. I udtalelsen blev der set nærmere på spørgsmålet om en dominerende stilling 
i sektoren for affaldshåndtering i medfør af EF-traktatens artikel 82, idet der blev hen-
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vist til Domstolens retspraksis (København (105) og Dusseldorp (106)) og Kommissionens 
meddelelse om definitionen af det relevante marked med henblik på EU’s konkurrence-
regler (107). I udtalelsen redegøres for betingelserne for at fastslå, at der er sket en over-
trædelse af artikel 86, stk. 1, sammenholdt med EF-traktatens artikel 82, nemlig at det 
er uundgåeligt eller et sandsynligt resultat af udbudsbetingelserne, at den koncessions-
indehaver, der vælges, vil misbruge sin stilling. Derudover anføres det, at en overtræ-
delse af konkurrencereglerne kan begrundes i medfør af EF-traktatens artikel 86, stk. 2, 
idet der henvises til sagen vedrørende Københavns kommune.

3. samarbejdet i eKn i forskellige sektorer

EKN‑arbejdsgruppen vedrørende oplysning og kommunikation om EKN

237. EKN-arbejdsgruppen vedrørende oplysning og kommunikation om EKN fast-
satte sit mandat og indledte arbejdet med følgende spørgsmål: en generel beskrivelse af 
EKN, statistisk materiale om den måde, hvorpå EKN fungerer, som skal offentliggøres 
på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence, Det Europæiske Retlige Net-
værks websidestruktur og EKN’s logo samt en tekst vedrørende hyppigt stillede spørgs-
mål. Webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence er ved at blive ændret, og som 
en midlertidig løsning er der hver måned siden september i sektionen for »sidste nyt« 
på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence blevet offentliggjort tal over kar-
telsager, der er blevet behandlet af myndighederne i EKN (nye undersøgelser og plan-
lagte beslutninger).

EKN‑arbejdsgruppen vedrørende misbrug af en dominerende stilling

238. I tidsrummet februar-april blev der afholdt fem møder i EKN-arbejdsgruppen 
vedrørende misbrug af en dominerende stilling. På disse møder drøftede man særlige 
typer misbrug — prisaggressivitet, manglende vilje til at forhandle og margenklemme, 
rabatter, fælles salg, urimelig prisfastsættelse og forskelsbehandling — ved hjælp af sa-
ger fremlagt af de nationale konkurrencemyndigheder. Drøftelserne viste generelt, at de 
forskellige håndhævelsespraksis har meget til fælles, og at det er de samme eller lig-
nende spørgsmål, der opstår.

EKN‑arbejdsgruppen af overordnede økonomer på konkurrenceområdet

239. Det første møde i EKN-arbejdsgruppen af overordnede økonomer på konkur-
renceområdet blev afholdt den 30. september. Man drøftede en økonomisk analyse af en 
række udvalgte fusioner og kartelsager på nationalt plan og EU-plan. Ved at skabe tæt-
tere kontakt mellem økonomer fra de nationale konkurrencemyndigheder og Kommis-

(�05) Sag C-209/98, Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) mod Københavns Kommune, 
Sml. 2000-�, s. 3743.

(�06) Sag C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV mfl. mod Minister van Volkshuisvesting, Ruimte‑
lijke Ordening en Milieubeheer, Sml. �998 I, s. 4075.

(�07) EFT C 372 af 9.�2.�997, s. �.
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sionen er formålet med denne undergruppe at udvikle den tekniske ekspertise og en 
fælles fremgangsmåde ved anvendelsen af modelleringsværktøjer med henblik på kon-
kurrencepolitikken. Næste trin er et ad hoc-møde i marts 2006 for økonomer fra kon-
kurrencemyndighederne, som skal drøfte arbejdsmetoder.

EKN‑undergruppen vedrørende telekommunikation og posttjenester

240. I løbet af 2005 var de nationale konkurrencemyndigheder involveret i omfat-
tende aktiviteter i telekommunikations- og postsektoren og fremlagde en lang række 
nye sager samt planlagte beslutninger i EKN. Kun undtagelsesvis vedrørte sagerne EF-
traktatens artikel 81. Størstedelen af sagerne vedrørte som forventet forsøg på at mis-
bruge en dominerende markedsstilling, ofte ved at udnytte markedskræfterne på forud-
gående markeder (adgang) til efterfølgende markeder (tjenester) såsom bredbånds- eller 
taletelefonitjenester. Det er interessant at bemærke, at næsten 50 % af alle artikel 82-
sager i EKN vedrørende telekommunikationssektoren vedrørte margenklemmer, som 
også var emnet for det første møde i EKN-undergruppen vedrørende telekommunika-
tion. I postsektoren vedrørte de fleste af sagerne også forskellige former for misbrug 
med henblik på at udnytte markedskræfterne eller knytte monopolmarkeder til liberali-
serede markeder. Det store antal igangværende nationale sager viser, at der ud over de 
sektorspecifikke forordninger er utallige muligheder for at anvende kartelreglerne.

EKN‑undergruppen vedrørende energi

241. Året 2005 var meget vigtigt for samarbejdet mellem konkurrencemyndighe-
derne i energisektoren, da denne sektor ikke kun prioriteres af Kommissionen, men 
også af mange nationale konkurrencemyndigheder. Siden oprettelsen af EKN-under-
gruppen vedrørende energi i 2004 er der afholdt tre møder i 2005. Der var to tekniske 
møder i april og juli, og et møde for lederne af konkurrencemyndighederne og de til-
synsførende på energiområdet i november. På undergruppens møder blev der fokuseret 
på Kommissionens og visse nationale myndigheders igangværende/afsluttede undersø-
gelser i gas- og elsektoren. På mødet i november støttede lederne af de nationale kon-
kurrencemyndigheder og tilsynsmyndighederne på energiområdet stærkt de første re-
sultater af den sektorundersøgelse, som Generaldirektoratet for Konkurrence havde 
iværksat, som anført i arbejdsdokumentet. Undergruppen drøftede også markedsdefini-
tioner på engroselmarkederne. Kommissionen fik forelagt en række meget fremtræ-
dende sager i energisektoren, der var blevet behandlet på nationalt plan, og som ved-
rørte meget vigtige spørgsmål såsom foreneligheden af langfristede eksklusivaftaler om 
gasleverancer med EU’s konkurrenceregler eller urimelig prisfastsættelse i elsektoren.

EKN‑undergruppen vedrørende jernbanedrift — Rail Transport Competition Network 
(RTCN)

242. I marts mødtes RTCN for tredje gang. Efter de forudgående drøftelser var der 
lejlighed til en første udveksling af synspunkter med tilsynsmyndighederne for jernba-
nerne om, hvordan det er muligt at styrke samarbejdet mellem de nationale konkur-
rencemyndigheder og nævnte tilsynsmyndigheder, for så vidt angår åbningen af jernba-



Beretning om Konkurrencepolitikken 2005

78

nemarkedet. Udvekslingen af synspunkter vil fortsætte en gang om året. Formålet er at 
indkredse flaskehalse for konkurrencen/liberaliseringen på både fragt- og jernbane-
transportmarkederne og afgøre, hvilken myndighed der er bedst placeret for at gribe 
ind. Samarbejdet inden for RTCN og tilsynsmyndighederne for jernbanerne har vist sig 
at være meget frugtbart. Udfordringen består i fortsat at udnytte nye muligheder og 
træffe beslutning om konkrete foranstaltninger, der i væsentlig grad letter nye selska-
bers adgang til markedet og forbedrer konkurrencen i sektoren.

EKN‑undergruppen vedrørende miljø

243. I 2005 drøftede EKN-undergruppen vedrørende miljø et dokument fra Gene-
raldirektoratet for Konkurrence vedrørende konkurrencespørgsmål i forbindelse med 
affaldshåndteringssystemer, der blev offentliggjort på generaldirektoratets websted i 
september. I dokumentet ses der nærmere på en række kartelspørgsmål, der kan opstå i 
forbindelse med affaldshåndteringssystemer, navnlig for så vidt angår emballageaffald, 
bilskrog og affald af elektronisk udstyr.

EKN‑undergruppen af eksperter inden for værdipapirer

244. EKN-undergruppen af eksperter inden for værdipapirer afholdt et tredje årligt 
møde i september. Regelmæssig kontakt gør det lettere at sikre en ensartet anvendelse af 
konkurrencereglerne for denne sektor på nationalt plan og EU-plan. Konsolidering var 
et vigtigt emne på mødet, hvor de nationale konkurrencemyndigheder udvekslede deres 
seneste erfaringer. Som et nyt initiativ blev der fremlagt en foreløbig teoretisk modelle-
ring af virkningerne for velfærden af konsolideringen i afregningssektoren.

D — uDValgte Domme

max.mobil (108)

245. Ved dom af 22. februar omstødte EF-Domstolen Førsteinstansrettens dom i 
sag T-54/99 — max.mobil mod Kommissionen, der anerkendte, at klagere havde en 
generel ret til at anlægge sag til prøvelse af Kommissionens afvisning af at skride ind 
efter EF-traktatens artikel 86, stk. 3. I sin dom statuerede Domstolen, at klagere ikke i 
henhold til artikel 86, stk. 3, kan anfægte Kommissionens beslutninger om ikke at ind-
lede traktatbrudssag mod en medlemsstat, da en sådan handling ikke kan anses for at 
have bindende retsvirkninger. Domstolen stadfæstede dermed Kommissionens praksis 
med at behandle klager indgivet efter EF-traktatens artikel 86, stk. 3, på samme måde 
som klager efter EF-traktatens artikel 226.

Syfait (Glaxo Greece) (109)

246. Ved dom af 30. maj afviste EF-Domstolen at behandle en anmodning fra det 
græske konkurrenceråd om en præjudiciel afgørelse angående fortolkningen af EF-
traktatens artikel 82 i forbindelse med parallelhandel inden for lægemidler. Domstolen 

(�08) Sag C-�4�/02 P, Kommissionen mod T‑Mobile Austria GmbH.
(�09) Sag C-53/03, Syfait mfl. mod GlaxoSmithkline AEVE.
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fandt, at den græske nationale konkurrencemyndighed ikke var en domstol i EF-trakta-
tens artikel 234 omhandlede forstand. Denne konklusion blev draget på grundlag af en 
række forhold, bl.a. mangelen på tilstrækkelige garantier for det græske konkurrence-
råds fulde uafhængighed og i særdeleshed den omstændighed, at en konkurrencemyn-
dighed kan fratages sin kompetence ved beslutning truffet af Kommissionen med hjem-
mel i artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003.

Specialgrafit (110)

247. I sin dom af 15. juni, hvori den hovedsageligt tog stilling til bødespørgsmålet, 
stadfæstede Førsteinstansretten hovedindholdet i de konklusioner og det ræsonnement, 
Kommissionen havde lagt til grund i sin beslutning af 17. december 2002 angående to 
karteller i specialgrafitbranchen.
248. I relation til virksomhedsbegrebet bekræftede Førsteinstansretten, at Kom-
missionen generelt kan gå ud fra, at et helejet datterselskab i alt væsentligt følger de 
anvisninger, det modtager fra sit moderselskab, uden at undersøge, om moderselskabet 
rent faktisk har udøvet denne beføjelse.
249. Førsteinstansretten statuerede, at når den skal tage stilling til, hvilken vægt de 
enkelte deltagere i et verdensomspændende priskartel har haft, og dermed til, hvilken 
grundbøde de hver især skal have pålagt, har Kommissionen ret til at lægge virksomhe-
dernes verdensomspændende omsætning inden for de relevante produkter og deres 
markedsandele til grund.
250. Førsteinstansretten bekræftede, at der ifølge territorialitetsprincippet ikke er 
nogen konflikt mellem Kommissionens og de amerikanske myndigheders udøvelse af 
deres beføjelser til at pålægge virksomheder, der overtræder EØS’ og USA’s konkurren-
ceregler, bøder. Kommissionen tilsidesætter derfor ikke ne bis in idem-princippet, når 
den pålægger virksomheder bøder for en given overtrædelse, som de allerede er blevet 
straffet for i USA, selv om Kommissionen i sin bødeudmåling har lagt deres markeds-
andele på verdensmarkedet og deres verdensomspændende omsætning til grund.
251. Hvad eventuelle formildende omstændigheder angår, bekræftede Førstein-
stansretten, at Kommissionen ikke har nogen pligt til at nedsætte en bøde, fordi en 
åbenlys overtrædelse er blevet bragt til ophør, uanset om dette skete før eller efter Kom-
missionens indledelse af en undersøgelser i sagen.
252. Der blev imidlertid indrømmet bødenedsættelser i tre tilfælde. For det første 
fandt Førsteinstansretten en faktuel fejl i beregningen af en af virksomhedernes omsæt-
ning, for det andet fandt Førsteinstansretten med hensyn til en af karteldeltagerne, at 
der ikke kunne foretages nogen klar sondring mellem dennes adfærd og to andre kartel-
deltageres, og nedsatte derfor den bødeforhøjelse, Kommissionen havde foretaget på 
grund af skærpende omstændigheder, fra 50 % til 35 %, og for det tredje statuerede 
Førsteinstansretten, at hvis en virksomhed er blevet splittet op før vedtagelsen af beslut-

(��0) Forenede sager T-7�/03, T-74/03, T-87/03 og T-9�/03, Tokai, Intech EDM og SGL Carbon mod Kommis‑
sionen.
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ningen i kartelsagen, gælder bødeloftet for hver af de to særskilte enheder, der frem-
kommer, og Førsteinstansretten nedsatte derfor den bøde, den mindste af virksomhe-
derne havde fået pålagt. En af virksomhederne har rejst appel mod denne dom (111).

Præisolerede rør (112)

253. I sin dom af 28. juni afviste Domstolen alle de appeller, der var blevet rejst mod 
Førsteinstansrettens dom af 20. marts 2002 (113) angående Kommissionens beslutning i 
sagen om præisolerede rør. Det var første gang, at Kommissionens fremgangsmåde for 
udmåling af bøder som beskrevet i bøderetningslinjerne fra 1998 (114) blev stadfæstet af 
Domstolen.
254. Domstolen statuerede, at denne fremgangsmåde ikke er i strid med princippet 
om beskyttelse af berettigede forventninger. Den pointerede, at Kommissionen har vide 
skønsbeføjelser på det konkurrencepolitiske område, i særdeleshed hvad angår bødeud-
måling. En effektiv gennemførelse af Fællesskabets konkurrenceregler kræver, at Kom-
missionen til enhver tid må kunne tilpasse bødeniveauet efter konkurrencepolitikkens 
krav. Virksomheder, der er parter i en administrativ procedure, som kan føre til en bøde, 
kan ikke have en berettiget forventning om, at Kommissionen ikke vil overskride det 
hidtil anvendte bødeniveau, eller at der vil blive benyttet en bestemt bødeudmålingsme-
tode.
255. Domstolen fandt videre, at den nye metode for beregning af bøder, der er fast-
lagt i retningslinjerne herom, var rimeligt forudselig for de berørte virksomheder — her 
appellanterne — på det tidspunkt, hvor overtrædelserne blev begået. Der var derfor ikke 
tale om nogen overtrædelse af princippet om forbud mod tilbagevirkende kraft. Domsto-
len udtalte endvidere, at Kommissionen ved i disse retningslinjer at have redegjort for, 
hvilken metode den agtede at benytte ved udmåling af bøder, havde holdt sig inden for 
sine retlige rammer og ikke havde overskredet den skønsbeføjelse, lovgiver tillægger 
den.

Rustfrit stål (legeringstillæg) (11�)

256. Ved domme af 14. juli stadfæstede Domstolen i en appelsag de domme, Første-
instansretten havde afsagt den 13. december 2001 (116), hvori den stort set stadfæstede 

(���) Sag C-328/05 P, SGL Carbon mod Kommissionen.
(��2) Forenede sager C-�89/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-208/02 P og C-2�3/02 P, Dansk Rørindustri mfl. 

mod Kommissionen.
(��3) Sag T-2�/99, Dansk Rørindustri mod Kommissionen, Sml. 2002-II, s. �68�, sag T-9/99, HFB mfl. mod 

Kommissionen, Sml. 2002-II, s. �487, sag T-�7/99, KE KELIT mod Kommissionen, Sml. 2002-II, s. �647, 
sag T-23/99, LR AF 1998 mod Kommissionen, Sml. 2002-II, s. �705, sag T-�5/99, Brugg Rohrsysteme 
mod Kommissionen, Sml. 2002-II, s. �6�3, sag T-�6/99, Løgstør Rør mod Kommissionen, Sml. 2002-II,  
s. �633, og sag T-3�/99, ABB Asea Brown Boveri mod Kommissionen, Sml. 2002-II, s. �88�.

(��4) Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel �5, stk. 2, i forordning nr. �7 og arti-
kel 65, stk. 5, i EKSF-traktaten (EFT C 9 af �4.�.�998, s. 3).

(��5) Forenede sager C-65/02 P og C-73/02 P, Thyssen Krupp Stainless og Thyssen Krupp Acciai speciali 
Terni mod Kommissionen, og sag C-57/02 P, Acerinox mod Kommissionen.

(��6) Forenede sager T-45/98 og T-47/98, Krupp Thyssen Stainless og Acciai speciali Terni mod Kommissio‑
nen, Sml. 200�-II, s. 3757, og sag T-48/98, Acerinox mod Kommissionen, Sml. 200�-II, s. 3859.
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Kommissionens beslutning af 21. januar 1998 (117), hvorved seks producenter af flade 
produkter af rustfrit stål, der tegnede sig for over 80 % af den europæiske produktion, 
fik pålagt bøder for overtrædelse af EKSF-traktatens artikel 65. Overtrædelsen bestod i 
en samordnet forhøjelse af priserne på rustfrit stål gennem ændringer af fremgangsmå-
den for beregning af de såkaldte legeringstillæg.
257. Domstolen bekræftede, at Kommissionen ikke kan gå ud fra, at et modersel-
skab, der har overtaget en anden virksomheds datterselskab og udtrykkeligt påtager sig 
ansvaret for dette datterselskabs handlinger, har givet afkald på sin kontradiktionsret i 
forbindelse med datterselskabets handlinger før overtagelsen. Domstolen fastholdt des-
uden, at hvis en virksomhed udtrykkeligt indrømmer at have begået en overtrædelse og 
ikke blot anerkender Kommissionens sagsfremstilling, kan det give anledning til en 
yderligere bødenedsættelse efter samarbejdsmeddelelsen fra 1996.

SAS (118)

258. Ved dom af 18. juli afviste Førsteinstansretten alle de anbringender, SAS havde 
fremført til støtte for sin påstand om annullation af eller nedsættelse af den bøde, SAS 
blev pålagt ved Kommissionens beslutning af 18. juli 2001, hvor SAS og Maersk Air blev 
fundet skyldige i at have overtrådt EF-traktatens artikel 81 ved at indgå en række mar-
kedsdelingsaftaler.
259. Førsteinstansretten statuerede, at det var med rette, at Kommissionen med 
henblik på bødeudmålingen havde klassificeret overtrædelsen »meget grov« i betragt-
ning af selve overtrædelsens karakter (hvilket er et væsentligt kriterium), dens geografi-
ske rækkevidde (alle ruter til og fra Danmark) og dens mærkbare virkninger på marke-
det. Med hensyn til overtrædelsens varighed gav Førsteinstansretten Kommissionen 
medhold i, at det var den dato, hvor aftalen blev indgået, der var datoen for overtrædel-
sens begyndelse, selv om overtrædelsen først blev implementeret senere. Retten udtalte 
også, at det i relation til formildende omstændigheder er irrelevant, om en virksomhed 
viser sig samarbejdsvillig — kun den faktiske grad af samarbejde har betydning.

Det luxembourgske ølkartel (119)

260. Ved dom af 27. juli stadfæstede Førsteinstansretten hele Kommissionens be-
slutning af 5. december 2001, hvorved der blev pålagt bøder for et langvarigt kartel i 
form af en eksplicit aftale om bindinger i ølsektoren i Luxembourg. I overensstemmelse 
med den hidtidige retspraksis fastholdt Retten også, at det ikke er nødvendigt at påvise 
de virkninger, en overtrædelse har haft, når dens formål er konkurrencebegrænsende. 
Retten statuerede, at i relation til bødeudmålingen kunne denne overtrædelse kun klas-
sificeres som meget grov i betragtning af dens karakter, uanset den omstændighed, at 
den kun berørte en enkelt medlemsstat, nemlig Luxembourg.

(��7) Sag COMP/35.8�4, Legeringstillæg (EFT L �00 af �.4.�998, s. 55). For en udførlig gennemgang af 
beslutningen henvises til Konkurrenceberetningen for �998.

(��8) Sag T-24�/0�, SAS mod Kommissionen.
(��9) Forenede sager T-49/02, T-50/02 og T-5�/02, Brasserie nationale mod Kommissionen.
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Daimler Chrysler (120)

261. I sin dom af 15. september stadfæstede Førsteinstansretten en del af den be-
slutning, Kommissionen havde vedtaget den 10. oktober 2001 i Mercedes-Benz-sa-
gen (121), hvor Kommissionen fandt, at DaimlerChrysler AG selv eller via sine belgiske 
og spanske datterselskaber havde overtrådt EU’s konkurrenceregler. Ved denne beslut-
ning fik DaimlerChrysler pålagt en bøde på over 71 mio. EUR for tre særskilte overtræ-
delser. For det første havde DaimlerChrysler givet sine tyske salgsagenter instrukser om 
kun at sælge nye biler til kunder inden for deres eget aftaleområde, således at de undgik 
at konkurrere med andre af nettets medlemmer, og om at kræve en udbetaling på 15 % 
af bilens pris ved ordrer på nye biler fra kunder uden for dette område. For det andet fik 
DaimlerChrysler pålagt bøde for at have afskåret sine tyske og spanske forhandlere fra 
at levere biler til leasingselskaber, når der ikke var nogen kunde identificeret, hvilket 
forhindrede dem i at have et lager af biler til øjeblikkelig levering til kommende leasing-
kontrakter. For det tredje havde DaimlerChrysler via sit helejede belgiske datterselskab 
deltaget i aftaler om begrænsning af rabatterne til købere af nye biler i Belgien.
262. I det annullationssøgsmål, DaimlerChrysler anlagde mod Kommissionens be-
slutning, annullerede Førsteinstansretten beslutningerne, hvad angår de første to over-
trædelser, der drejede sig om Tyskland og Spanien.
263. Med hensyn til DaimlerChryslers påståede konkurrencebegrænsende adfærd 
i Tyskland fandt Førsteinstansretten, at de forhandleraftaler, DaimlerChrysler havde 
indgået i Tyskland, faldt ind under definitionen på ægte agenturaftaler og derfor uden 
for rammerne af EF-traktatens artikel 81. Retten drog i særdeleshed den konklusion, 
fordi tyske forhandlere ikke blev ejere af de biler, som de på DaimlerChryslers vegne og 
for dennes regning solgte til endelige forbrugere. Desuden fandt Retten, at hverken dis-
se agenters markedsspecifikke investeringer, som var nævnt i Kommissionens beslut-
ning, eller de andre serviceforpligtelser, de var pålagt, såsom garantireparationer og ef-
tersalgsservice, indebar kommercielle risici af en sådan størrelsesorden, at 
forretningsforholdet kunne betragtes som en aftale omfattet af EF-traktatens artikel 81.
264. Med hensyn til DaimlerChryslers adfærd i Spanien fandt Retten, at ethvert 
leasingfirma i henhold til spansk ret allerede skal have en identificeret kunde til leasing-
kontrakten på det tidspunkt, hvor det erhverver bilen. Den adfærd, som Kommissionen 
var skredet ind over for, beroede derfor på den gældende nationale lovgivning og ikke 
på implementeringen af en aftale i strid med EU’s konkurrenceregler.
265. Førsteinstansretten stadfæstede bøden på 9,8 mio. EUR for DaimlerChryslers 
deltagelse via sit helejede belgiske datterselskab i en prisbindingsaftale med sine belgi-
ske forhandlere. Denne aftale havde til formål at begrænse priskonkurrencen i Belgien 
og indeholdt foranstaltninger, der skulle forhindre, at der blev ydet rabatter på mere end 
3 %, specielt for biler i E-klassen.

(�20) Sag T-325/0�, DaimlerChrysler mod Kommissionen.
(�2�) Se Konkurrenceberetning 200�, s. �87.
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Det belgiske ølkartel (122)

266. Ved domme af 25. oktober og 6. december stadfæstede Førsteinstansretten 
Kommissionens beslutning af 5. december 2001 i den belgiske ølkartelsag og afviste 
således Danones og Haachts påstande. Kun Danones bøde blev nedsat en smule, fordi 
en af de skærpende omstændigheder ikke havde nogen årsagsforbindelse til kartellets 
udvidelse.
267. Dommen har særlig interesse i relation til spørgsmålet om gentagne overtræ-
delsers karakter af særligt skærpende omstændighed. Retten fandt, at bøder bør forhø-
jes betydeligt, når der er tale om gentagne overtrædelser. Den udtalte, at der også er tale 
om en gentagen overtrædelse, når Kommissionen i en tidligere beslutning har påvist en 
overtrædelse, men ikke pålagt nogen bøde, og bekræftede, at selv om beslutninger ligger 
langt tilbage i tiden, kan der alligevel være tale om gentagelse. Retten bekræftede også, 
at der ikke er nogen pligt til at definere det relevante marked, når der er tale om over-
trædelser med konkurrencebegrænsende formål, og at der ikke bør indrømmes bøde-
nedsættelse for svar, der ikke omfatter andet, end hvad virksomheden har pligt til at 
oplyse som svar på en begæring om oplysninger. Faktuelle svar på spørgsmål stillet af 
Kommissionen i en begæring om oplysninger angående mødedatoer og deltagernes 
identitet giver således ikke ret til bødenedsættelse.

Vitaminer (12�)

268. Ved dom af 6. oktober annullerede Førsteinstansretten Kommissionens beslut-
ning af 21. november 2001 i vitaminsagen, for så vidt angår Sumitomo Chemical Co Ltd 
og Sumika Fine Chemicals Ltd. Kommissionen havde i sin beslutning fundet, at de to 
virksomheder havde overtrådt konkurrencereglerne, men ikke pålagt dem nogen bøde, 
fordi den overtrædelse, de havde begået, var forældet.
269. Førsteinstansretten udtalte, at Kommissionen under sådanne omstændighe-
der har ret til at vedtage en beslutning, hvori den fastslår en tidligere overtrædelse, for-
udsat at den har en legitim interesse i at gøre det. I den aktuelle sag fandt Retten, at det 
ikke af beslutningen kunne udledes, om Kommissionen faktisk havde overvejet, om den 
havde en legitim interesse i at vedtage en beslutning, hvori den fastslog overtrædelser, 
som sagsøgerne allerede havde bragt til ophør, og at Kommissionen ydermere ikke over 
for Retten havde godtgjort en sådan legitim interesse.

Zinkfosfat (12�)

270. I fire domme afsagt den 29. november stadfæstede Førsteinstansretten på alle 
punkter Kommissionens beslutning og afviste alle påstande om annullation eller ned-
sættelse af de bøder, Kommissionen havde pålagt i en sag om et pris- og markedsde-

(�22) Sag T-38/02, Groupe Danone mod Kommissionen, og sag T-48/02, Haacht mod Kommissionen.
(�23) Forenede sager T-22/02 og T-23/02, Sumitomo Chemical Co. Ltd og Sumika Fine Chemicals Co. Ltd 

mod Kommissionen.
(�24) Sag T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Limited, sag T-52/02, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques 

S.A., sag T-62/02, Union Pigments AS, og sag T-64/02, Hans Heubach GmbH & Co KG.
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lingskartel inden for zinkfosfat, som er et korrosionshæmmende mineralpigment, der i 
vid udstrækning anvendes i fremstilling af industrimaling. Retten fandt, at bøderne i 
betragtning af overtrædelsens grove karakter og varighed var berettigede og korrekt 
udmålte.
271. De implicerede parter var små og mellemstore virksomheder, og bøderne re-
præsenterede en betydelig procentdel af deres globale omsætning. Førsteinstansretten 
stadfæstede overtrædelsernes klassificering som »meget grove«, kartellets varighed på 
over fire år, og den differentierede behandling af de forskellige virksomheder.
272. I Britannia-sagen udtalte Retten, at Kommissionen ved fastsættelse af den øvre 
grænse på 10 % af omsætningen, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 17, ikke havde 
pligt til at lægge omsætningen i regnskabsåret forud for bødebeslutningen til grund. Det 
skyldtes, at Britannia på det tidspunkt ikke havde nogen omsætning, eftersom virksom-
heden havde opgivet sine handelsaktiviteter. Retten udtalte videre, at i den konkrete sag 
var det med rette, at Kommissionen havde lagt den seneste omsætning svarende til et 
»fuldt« driftsår til grund, dvs. det forretningsår, der sluttede den 30. juni 1996 og ikke 
den 30. juni 2001.
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Figur 1
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Figur 2
Behandlede sager
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Figur 3
Udviklingen i antallet af verserende sager ved årets udgang
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ii — FusionsKontrol

273. Antallet af anmeldte fusioner og overtagelser er steget betydeligt, idet Kom-
missionen i 2005 modtog 313 anmeldelser mod 249 året før.
274. Kommissionen vedtog i alt 296 endelige beslutninger. I 291 af disse sager var 
der tale om godkendelser efter en indledende undersøgelse (fase 1-sager). I 15 af tilfæl-
dene var der tale om betingede godkendelser, og 167 af disse beslutninger blev truffet 
efter den forenklede procedure. Kommissionen vedtog 5 beslutninger efter en tilbunds-
gående undersøgelse (fase 2-sager). Der blev ikke nedlagt forbud i nogen af disse sager, 
i 2 af sagerne blev transaktionen godkendt uden betingelser, og i de resterende 3 sager 
var der tale om betingede godkendelser. Desuden henviste Kommissionen 7 sager til 
nationale konkurrencemyndigheder i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 
139/2004 (fusionsforordningen) (125). Kommissionen modtog også 14 anmodninger ef-
ter fusionsforordningens artikel 4, stk. 4, 27 anmodninger efter artikel 4, stk. 5, samt 4 
anmodninger efter artikel 22. For nærmere oplysninger om udfaldet af disse anmodnin-
ger henvises til afsnit 3.
275. Til trods for det store antal anmeldelser blev der kun vedtaget 5 beslutninger 
efter fusionsforordningens artikel 8. Der blev ikke nedlagt noget forbud efter artikel 8, 
stk. 3. Desuden var der 3 anmeldelser, der blev trukket tilbage af anmelderne under 
andenfasebehandlingen.
276. De sager, hvor der blev nedlagt forbud, udgør stadigvæk kun en lille procent-
del af alle sagerne, nemlig gennemsnitligt 1-2 %, når man medregner de anmeldelser, 
der blev trukket tilbage under andenfasebehandlingen. Som det fremgår af nedenstå-
ende tabel kan der ikke udledes nogen stigende eller faldende tendens i anmeldernes 
risiko for, at der nedlægges forbud mod en fusion eller overtagelse (eller at den må op-
gives under andenfasebehandlingen).

tabel 1 — Fusioner forbudt eller opgivet under andenfasebehandlingen, 
1995-2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I alt

Anmeldelser 110 131 172 235 292 345 335 279 212 249 313 2673

Forbud 1 1 2 3 1 2 1 2 0 13

Opgivet under fase 2 0 1 0 4 5 6 4 1 0 2 3 26

Samlet procentvis 
andel

0,9 % 0,7 % 0 % 2,1 % 2,4 % 2,6 % 1,5 % 1 % 0,5 % 1,6 % 1,0 % 1,4 %

(�25) Rådets forordning (EF) nr. �39/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomheds-
overtagelser (EUT L 24 af 29.�.2004).
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a — rets- og FortolKningsregler

1. rapport om tilsagn i fusionssager

277. Den 21. oktober offentliggjorde Kommissionen en rapport om tilsagn afgivet i 
fusionssager. Der var tale om en omfattende evaluering af udformningen og gennemfø-
relsen af de tilsagn, som Kommissionen i femårsperioden fra 1996-2000 har accepteret 
i fusionssager. Formålet var, at man med bagklogskabens indsigt tre til fem år efter kom-
missionsbeslutningerne fik afklaret a) om der var nogen problemer med udformningen 
og opfyldelsen af tilsagnene, b) om Kommissionens politik angående tilsagn i fusions-
sager havde fungeret effektivt i referenceperioden, og c) om der var områder, hvor Kom-
missionens politik og praksis i relation til tilsagn kunne forbedres yderligere.
278. Rapporten bygger på en analyse af 40 kommissionsbeslutninger, hvori der ind-
gik 96 forskellige tilsagn. Disse 96 tilsagn tegner sig for 42 % af de i alt 227 tilsagn, Kom-
missionen accepterede i denne femårige referenceperiode, og udgør et repræsentativt 
udsnit, både med hensyn til den type tilsagn, fusionsparterne afkræves, og antallet af 
tilsagn accepteret under første fase eller efter en tilbundsgående andenfasebehandling, 
og med hensyn til de sektorer, der var tale om.
279. Et sagsbehandlerteam foretog 145 interviews af personer, der dengang havde 
været impliceret i udformning og opfyldelse af tilsagn, heriblandt parter, der afgav til-
sagn (40 interviews), overtagende parter (61 interviews), personer, der skulle overvåge 
tilsagnenes opfyldelse (37 interviews), samt kunder og konkurrenter (7 interviews). Un-
dersøgelsen gav således erhvervslivet og jurister en velkommen lejlighed til at give Kom-
missionen feedback om alle aspekter i forbindelse med tilsagn i fusionssager, samtidig 
med at de var sikret fuld anonymitet.
280. Langt størsteparten af de tilsagn, der blev undersøgt — 84 af de i alt 96 tilsagn 
— gik ud på afhændelser. De konklusioner, der blev draget i undersøgelsen, bekræftede 
relevansen af flere aspekter ved den praksis, Kommissionen har fulgt siden 2000, dvs. 
efter de udvalgte sagers referenceperiode, bl.a. i forbindelse med meddelelsen om til-
sagn i fusionssager og tilsagnsmodellerne. Rapporten peger imidlertid også på en række 
problemer med udformningen og opfyldelsen af de tilsagn, der blev analyseret, som 
fortjener nærmere opmærksomhed.
281. Diagram 1 nedenfor viser, hvor mange og hvilke former for uløste problemer 
med udformningen eller opfyldelsen af tilsagn, som undersøgelsen fandt i de forskellige 
tilsagnsstadier, og som formentlig gjorde tilsagnene mindre effektive med hensyn til 
genoprettelse af en effektiv konkurrence. Blandt disse problemer var vanskelighederne 
ved at definere, hvilke aktiviteter, der skulle afhændes, det problem, der hyppigst op-
trådte, efterfulgt af problemer med at finde den rigtige køber, udskille de rigtige aktiver 
og sørge for, at den nye ejer fik overført de afhændede aktiviteter i deres helhed.
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282. I undersøgelsen analyserede man 10 enkelttilsagn om at åbne op for markeds-
adgang, som tog sigte på at opretholde den faktiske eller den potentielle konkurrence på 
det relevante marked ved at forhindre, at konkurrenterne blev afskåret fra vitale infra-
strukturer, teknologi eller intellektuelle ejendomsrettigheder, eller ved at afgive eneret-
tigheder. Disse tilsagn rejste en række alvorlige problemer med udformning og opfyl-
delse. Det blev konstateret, at hovedårsagen til, at de ikke fungerede, lå i 
vanskelighederne ved på forhånd at opstille vilkår for en effektiv adgang og overvåge 
dem. Af undersøgelsen ser det ud til at fremgå, at sådanne tilsagn kun har fungeret i et 
begrænset antal tilfælde.
283. I undersøgelsen blev der også gjort et forsøg på at foretage en samlet evalue-
ring af, hvor effektivt hvert tilsagn virkede. Denne evaluering blev foretaget på basis af 
en kvalitativ vurdering af udformningen og opfyldelsen samt en evaluering af indsam-
lede kvantitative markedsdata som f.eks. de afhændede aktiviteters driftsmæssige stand 
og udviklingen i de relative markedsandele. Med udgangspunkt i denne effektivitetsin-
dikator blev de evaluerede tilsagn klassificeret efter, i hvilket omfang de har opfyldt de-
res konkurrencemål (dvs. i hvilket omfang de har resulteret i en opretholdelse af den 
effektive konkurrence ved at forhindre skabelse eller styrkelse af en dominerende mar-

21

2

9
5

10
12

0

5

10

15

20

25

A
nt

al
 u

lø
st

e 
pr

ob
le

m
er

Afhændelse
rn

es o
mfang

Tredjeparte
r in

volveret

Udsk
ille

lse
 af a

ktiv
er

Videreførelse
 af u

dsk
ilte

 aktiv
ite

ter

Overfø
rse

l ti
l n

y ejer

Egnet k
øber

Figur 1 — Antal uløste problemer



Beretning om Konkurrencepolitikken 2005

92

kedsposition). Men i mangel af en fuldstændig ny markedsundersøgelse af hvert tilsagn 
kan denne undersøgelse naturligvis kun give et fingerpeg herom.
284. Denne samlede effektivitetsevaluering kunne foretages ved 85 af de i alt 96 
undersøgte tilsagn. Af de 85 tilsagn, der således blev evalueret, blev 57 % fundet fuldt 
effektive, mens 24 % blev fundet kun delvis effektive. I enkelte tilfælde — 7 % — havde 
tilsagnene slet ikke opfyldt deres formål og blev derfor fundet ineffektive. Hvad de for-
skellige typer tilsagn angår, blev det i undersøgelsen konkluderet, at tilsagn gående ud 
på at trække sig ud af et joint venture var den mest effektive type (de fungerede i alle 
tilfældene), mens tilsagn om at åbne adgang til markedet var den type, der fungerede 
mindst effektivt.
285. Som et supplement hertil har Kommissionen bestilt en økonomisk ex post-
analyse af tilsagn i fusionssager. Formålet er at vurdere den økonomiske effektivitet af et 
mindre antal forskellige tilsagn ved hjælp af simple økonometriske simulationsmodel-
ler. Resultaterne af denne analyse vil blive offentliggjort i 2006.
286. Resultaterne af disse undersøgelser og kommentarerne hertil skal bidrage til 
en kommende revision af meddelelsen om tilsagn i fusionssager, tilsagnsmodellerne og 
modellerne for administratorens mandat.

2. ny vejledning om opgivelse af fusioner

287. Den 1. juli udsendte GD for Konkurrence en orienterende meddelelse om, 
hvilke betingelser de anmeldende parter skal opfylde, hvis de opgiver deres fusion (126). 
I den nye, omarbejdede fusionsforordning er der indført en ny bestemmelse i artikel 6, 
stk. 1, litra c), om kravene til indstilling af fusionskontrolbehandlingen, efter at sagsbe-
handlingen er startet. Ifølge denne bestemmelse indstilles sagsbehandlingen ved en be-
slutning truffet efter artikel 8, medmindre de deltagende virksomheder har forvisset 
Kommissionen om, at de har opgivet deres transaktion. Den nye bestemmelse slår fast, 
at når først der er truffet beslutning om at indlede procedure efter artikel 6, stk. 1, litra 
c), og sagen er gået ind i den anden fase, mister Kommissionen ikke sin jurisdiktion blot 
ved, at anmeldelsen trækkes tilbage, men kun hvis parterne godtgør, at de har opgivet 
transaktionen.
288. Meddelelsen afklarer også, hvordan parterne kan godtgøre, at de har opgivet 
deres fusion. I den forbindelse må man ikke glemme, at den nye, omarbejdede fusions-
forordning åbner mulighed for at indgive anmeldelse ikke blot på basis af en bindende 
aftale eller afgivelse af et offentligt overtagelsestilbud, men også på basis af en hensigts-
erklæring (artikel 4, stk. 1). I meddelelsen anføres det, at som hovedregel skal de krav, 
der stilles til bevis for transaktionens opgivelse, med hensyn til juridisk form, intensitet 
osv. svare til den oprindelige retshandling, der blev fundet tilstrækkelig til at anmelde 
transaktionen. Hvis der indgås en bindende aftale, efter at fusionen er blevet anmeldt på 
basis af en hensigtserklæring, er det den bindende aftale, der er den relevante retshand-
ling.

(�26) http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/abandonment.pdf
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289. I meddelelsen anføres det derfor, at hvor der foreligger en bindende aftale, skal 
der være bevis for en retligt bindende opsigelse af denne aftale — en hensigtserklæring 
om at opsige aftalen eller ensidige erklæringer fra parterne er ikke tilstrækkeligt. Erklæ-
ringer om, at man har til hensigt at opsige aftalen eller undlade at implementere den 
eller ensidige erklæringer fra en af parterne, vil ikke blive anset for at være tilstrække-
ligt. I tilfælde, hvor der var tale om en hensigtserklæring om at indgå en aftale, vil der 
blive krævet et dokument, der tilbagekalder hensigtserklæringen. Ved andre typer hen-
sigtserklæring vil der kunne kræves andre former for beviser. Er der tale om et offentligt 
overtagelsestilbud, kræves der en offentlig tilkendegivelse af, at tilbuddet er trukket til-
bage. Er der tale om allerede gennemførte fusioner, skal parterne godtgøre, at den situa-
tion, der bestod for fusionens gennemførelse, er blevet genoprettet. I meddelelsen un-
derstreges det, at parterne skal fremlægge de dokumenter, der kræves for den konkrete 
fusion, de opgiver.

3. strømlinet sagsfordeling — erfaringerne i 2005

290. Systemet med henvisning af sager fra Kommissionen til medlemsstaterne og 
omvendt, der var genstand for en gennemgribende omarbejdning ved vedtagelsen af 
den reviderede fusionsforordning og Kommissionens efterfølgende vedtagelse af en 
meddelelse om henvisning af fusioner (127), har været i kraft siden 1. maj 2004. Det revi-
derede henvisningssystem ser ud til at have været en betydelig succes, både målt efter, i 
hvilket omfang det anvendes af fusionerende virksomheder og medlemsstaternes natio-
nale konkurrencemyndigheder, efter arten af de henviste sager og deres egnethed til at 
blive henvist, og efter hvordan systemet har fungeret i praksis.

3.1. Statistisk overblik

291. I løbet af 2005 er alle de fire bestemmelser i fusionsforordningen om henvis-
ning af sager fra Kommissionen til medlemsstaterne og omvendt (artikel 4, stk. 4 og 5, 
artikel 9 og artikel 22) blevet anvendt:
• Artikel 4, stk. 4: Kommissionen modtog i 2005 14 henvisningsanmodninger efter 

artikel 4, stk. 4, hvilket er en betydelig stigning i forhold til de to anmodninger, den 
modtog i perioden fra 1. maj til 31. december 2004; i 11 af disse tilfælde blev henvis-
ningsanmodningen efterkommet og hele sagen henvist, i to tilfælde blev anmodnin-
gen trukket tilbage, og ved årets udgang var der en anmodning, der endnu ikke var 
færdigbehandlet.

• Artikel 4, stk. 5: Kommissionen modtog i 2005 27 anmodninger om henvisning efter 
artikel 4, stk. 5; der blev ikke nedlagt veto mod nogen af anmodningerne fra med-
lemsstaternes side, og ved årets udgang manglede man endnu at færdigbehandle 3 
anmodninger; i 24 af tilfældene blev fusionerne anset for at have »fællesskabsdimen-
sion«, og de 24 sager svarer til ca. 8 % af alle de sager, Kommissionen fik anmeldt i 
denne periode (128).

(�27) Kommissionens meddelelse om henvisning af fusioner (EUT C 56 af 5.3.2005, s. 2) (henvisnings-
meddelelsen).

(�28) I 2005 modtog Kommissionen 3�3 fusionsanmeldelser.
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• Artikel 9: Kommissionen modtog i 2005 7 anmodninger om henvisning efter artikel 
9; i 6 af tilfældene blev anmodningen efterkommet, i 3 af dem blev hele sagen hen-
vist, mens det i de andre 3 kun var en del af sagen, der blev henvist, og en anmodning 
blev trukket tilbage.

• Artikel 22: Kommissionen modtog i 2005 4 anmodninger om henvisning af en fu-
sion efter artikel 22; i 3 af tilfældene blev anmodningen efterkommet, og i 1 tilfælde 
blev den afvist.

3.2. Fremgangsmåden ved henvisning af sager før anmeldelsen

292. For at få systemet med henvisning før anmeldelse til at fungere effektivt, navn-
lig på baggrund af de stramme tidsfrister i artikel 4, har Kommissionens GD for Kon-
kurrence og de nationale konkurrencemyndigheder, der er impliceret i en henvisning 
efter artikel 4, stk. 4 eller 5, normalt taget direkte kontakt til hinanden, så snart der blev 
sandsynlighed for, at der ville blive anmodet om henvisning. Kommissionen tilskynder 
også fusionsparter, der overvejer at fremsætte en henvisningsanmodning, til at tage 
uformel forhåndskontakt til GD for Konkurrence og den eller de berørte nationale kon-
kurrencemyndigheder. GD for Konkurrence vil i særdeleshed rådgive parter, der over-
vejer at fremsætte anmodning, om de juridiske krav, der stilles til henvisning, og om, 
hvilke typer sager, Kommissionen finder, egner sig til at blive henvist som beskrevet i 
henvisningsmeddelelsen. Kommissionen har i nogle tilfælde fået forelagt et udkast til 
henvisningsanmodning. Fusionsparter har hidtil gjort udstrakt brug af denne mulighed 
for uformel kontakt med de relevante myndigheder, før de indgiver henvisningsanmod-
ninger efter artikel 4, stk. 4 eller 5.
293. Især når der er tale om anmodninger efter artikel 4, stk. 5, opfordrer Kommis-
sionen indtrængende fusionsparterne til at tjekke alt meget nøje, inden de indsender 
deres anmodning, eventuelt ved at tage direkte kontakt med de relevante nationale kon-
kurrencemyndigheder, for at sikre, at formularen til henvisningsanmodningen er kor-
rekt udfyldt og fuldstændig med hensyn til, hvilke medlemsstater der anføres som væ-
rende »kompetente« til at behandle den pågældende fusion.
294. Når der er tale om anmodninger efter artikel 4, stk. 4, og medlemsstaten har 
tilkendegivet sin indforståelse med, at sagen henvises inden for den fastsatte frist, vil 
Kommissionen normalt træffe beslutning om at godkende eller afvise henvisningen på 
samme måde, som den hidtil har gjort det, i stedet for at bruge hele den frist på 25 ar-
bejdsdage, der er fastsat i artikel 4, stk. 4. Er medlemsstaten ikke indforstået med, at 
sagen henvises, følger man den normale procedure, hvor parterne indgiver anmeldelse 
til Kommissionen på normal vis.
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B — KommissionsBeslutninger

1. Beslutninger efter artikel 8

Bertelsmann /Springer (129)

295. Den 3. maj gav Kommissionen grønt lys til et joint venture inden for rotations-
dybtryk mellem de tyske medieselskaber Bertelsmann AG og Axel Springer AG. Den 
tilbundsgående undersøgelse havde vist, at fusionen ikke ville hæmme den effektive 
konkurrence betydeligt på fællesmarkedet eller i nogen medlemsstat.
296. Dette joint venture skulle omfatte de fem tyske trykkerier, som drives af Ber-
telmann-datterselskaberne Arvato og Gruner+Jahr og af Springer, samt et britisk tryk-
keri, som Arvato i øjeblikket er i færd med at etablere. Derimod kom hverken Bertels-
manns rotationsdybtrykkerier i Spanien og Italien eller nogen af parternes 
offsettrykkerier til at indgå i deres joint venture.
297. Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 4. november 2004. Selv om 
de tyske konkurrencemyndigheder anmodede om at få sagen henvist, besluttede Kom-
missionen, at den selv ville behandle den, fordi det nye joint venture ville få virkninger 
på hele det europæiske marked for rotationsdybtryk af kataloger og reklamer. Kommis-
sionen koncentrerede sig imidlertid særligt om det tyske marked for rotationsdybtryk-
ning af ugeblade. I betragtning af de implicerede virksomheders meget stærke stilling på 
dette marked indledte Kommissionen den 23. december 2004 en tilbundsgående under-
søgelse i sagen.
298. Den tilbundsgående undersøgelse bekræftede, hvad Kommissionen umiddel-
bart havde konkluderet, nemlig at offsettryk ikke kan erstatte rotationsdybtryk til tryk-
ning af store mængder ugeblade, kataloger og reklamer. Selv om alle trykkeriprodukter 
trykkes på de samme rotationsdybtrykpresser, fandt Kommissionen, at der findes sær-
skilte markeder for trykning af store oplag kataloger og/eller reklamer på den ene side 
og trykning af ugeblade på den anden side. Forskellen ligger hovedsageligt i, at trykning 
af mange ugeblade er meget tidskritisk og kræver særlig knowhow. Det geografiske 
marked for rotationsdybtryk af ugeblade omfatter kun Tyskland, hvorimod der findes et 
marked for trykning af store mængder kataloger og reklamer, der omfatter Tyskland, 
dets nabolande samt Italien og Slovakiet.
299. På det tyske marked for rotationsdybtryk af ugeblade havde parterne tilsam-
men en markedsandel på tæt ved 50 %. Markedsundersøgelsen viste imidlertid også, at 
det nye joint venture til trods for sin store markedsandel ikke ville være i stand til at 
hæve priserne, eftersom der udgår et effektivt konkurrencepres fra dets konkurrenter i 
Tyskland. Disse konkurrenter kunne uden vanskeligheder udvide den kapacitet, de har 
sat af til trykning af ugeblade. Analysen viste også, at konkurrenterne ville have et inci-
tament til at sætte mere kapacitet ind på at trykke ugeblade, eftersom dækningsbidraget 
er større for trykning af ugeblade end for trykning af kataloger og reklamer. Ud over det 

(�29) Sag COMP/M.3�78, Bertelsmann/Springer/JV.
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konkurrencepres, der udgår fra de tyske konkurrenter, vil dette joint venture også stå 
over for potentiel konkurrence på det tyske marked for rotationsdybtryk af ugeblade fra 
trykkerier i Nederlandene, Frankrig og Italien.
300. På de andre berørte produktmarkeder rejste fusionen ingen konkurrencepro-
blemer, hverken på nationalt eller større plan. Kommissionen drog også den konklusion, 
at den vertikale integration mellem Springer og Bertelsmann på markedet for trykning 
af ugeblade ikke vil blive ændret af den anmeldte fusion.

Blackstone/Acetex (1�0)

301. Den 13. juli godkendte Kommissionen, at den amerikanske investeringsbank 
Blackstone fuldt ud overtog den canadiske kemikalievirksomhed Acetex. Kommissio-
nen konkluderede, at transaktionen ikke i væsentlig grad ville forhindre reel konkur-
rence i EØS eller en væsentlig del heraf.
302. Blackstone er en privat amerikansk forretningsbank, der hovedsageligt er aktiv 
inden for finansiel rådgivning, private egenkapitalinvesteringer og ejendomsinvesterin-
ger. Et af de selskaber, som Blackstone kontrollerer, hedder Celanese og er en kemisk 
virksomhed, der er aktiv inden for fire hovedområder: kemiske produkter, acetatpro-
dukter, tekniske polymerer og fødevareingredienser.
303. Acetex, som har hovedkontor i Vancouver, er aktiv inden for acetyler og pla-
stik. Både Celanese og Acetex fremstiller basiskemikalier, herunder eddikesyre, vinyl-
acetatmonom (VAM) og eddikesyreanhydrid. Celanese er en større global leverandør, 
mens Acetex mest er aktiv i Europa.
304. Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 20. januar. Efter en indgå-
ende markedsundersøgelse konkluderede Kommissionen, at markederne for eddikesy-
re, VAM og eddikesyreanhydrid er globale. For disse produkters vedkommende gælder 
det, at forskellen på gennemsnitsprisen i de forskellige regioner i verden og produkti-
onsomkostningerne giver en tilstrækkelig margen til at betale for transport, oplagring 
og afgifter, hvilket giver mulighed for yderligere samhandel mellem regionerne, som 
allerede ligger på et højt niveau.
305. Selv om Celanese ved overtagelsen af Acetex vil styrke sin stilling på verdens-
markedet for eddikesyre, VAM og eddikesyreanhydrid, har Kommissionen konklude-
ret, at transaktionen ikke giver anledning til bekymringer for konkurrencen. Der er 
adskillige stærke konkurrenter på de relevante markeder, herunder BP, Millenium, 
Daicel, Dow, DuPont og Eastman. Desuden viser en detaljeret undersøgelse af udviklin-
gen af efterspørgselen og den planlagte nye kapacitet, at selv om efterspørgselen efter 
disse produkter vokser forholdsvis hurtigt, vil den planlagte nye kapacitet, især i fjern- 
og mellemøsten, vokse endnu hurtigere. Kommissionen har konkluderet, at parterne i 
denne situation hverken vil kunne øge priserne eller mindske kapaciteten.

(�30) Sag COMP/M.3625, Blackstone/Acetex.
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Siemens/VA Tech (1�1)

306. Den 13. juli godkendte Kommissionen den tyske virksomhed Siemens’ overta-
gelse af den østrigske koncern VA Tech på betingelse af, at Siemens afhændede VA Techs 
vandkraftaktiviteter og sikrede metallurgivirksomheden SMS Demag fuld uafhængig-
hed. I lyset af Siemens’ tilsagn fandt Kommissionen ikke, at denne transaktion ville 
hæmme den effektive konkurrence betydeligt inden for EØS eller en væsentlig del der-
af.
307. Siemens og VA Tech opererer i hele verden inden for stort set de samme akti-
vitetsområder. Deres produkter benyttes bl.a. i kraftværker, elforsyningsnet, tog, stål-
værker og store bygninger. På nogle af de relevante produktmarkeder er de de førende 
udbydere.
308. Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen i januar, og Kommissionen 
indledte andenfasebehandling den 14. februar.
309. Konkurrenceproblemerne beroede navnlig på, at VA Tech-datterselskabet VA 
Tech Hydro er den førende udbyder på det europæiske marked for nøglekomponenter 
til vandkraftanlæg såsom turbiner og generatorer. Siemens har en 50 %-andel i et joint 
venture med en anden tysk metallurgivirksomhed, Voith Siemens, som er en af VA Tech 
Hydros største konkurrenter på dette marked. Kommissionen fandt, at sammenlægnin-
gen mellem VA Tech Hydro og Voith Siemens ville have ført til, at der opstod en domi-
nerende stilling på EØS-markedet for udstyr og tjenesteydelser til vandkraftværker, 
hvilket ville hæmme konkurrencen på dette marked betydeligt. Men Siemens’ tilsagn 
om at afhænde VA Techs vandkraftaktiviteter — dvs. VA Tech Hydro — til en egnet 
køber ville eliminere overlapningen mellem parternes aktiviteter og betyde, at konkur-
rencen ikke ville blive nævneværdigt påvirket.
310. Inden for opførelse af metallurgianlæg havde Siemens 28 % af aktierne i SMS 
Demag, som, Kommissionen konstaterede, var VA Techs største konkurrent inden for 
opførelse af stålværker. Siemens havde udøvet en put-option (der blev udløst den 31. 
december 2004) og solgt sine aktier til SMS, som er SMS Demags moderselskab. Aktie-
overførslen var imidlertid blevet forsinket af en tvist om værdiansættelsen af dem. Kom-
missionens undersøgelser viste, at Siemens’ fortsatte medejerskab af MS Demag gav 
Siemens adgang til visse konkurrencefølsomme oplysninger om denne virksomhed. På 
det stærkt koncentrerede verdensomspændende marked for opførelse af metallurgian-
læg ville fusionen mellem Siemens og VA Tech derfor have mindsket konkurrencen 
betydeligt mellem to af de førende tre aktører, SMS Demag og VA Tech, og dermed have 
ført til, at den effektive konkurrence blev betydeligt hæmmet. Med de tilsagn, Siemens 
afgav, vil Siemens repræsentanter i SMS Demags aktionærorganer blive erstattet af uaf-
hængige personer, der kan sikre virksomhedens uafhængighed af Siemens.
311. På alle de andre markeder, hvor der var overlapning mellem virksomhederne, 
drog Kommissionen den konklusion, at fusionen ikke ville hæmme den effektive kon-
kurrence nævneværdigt. Der var bl.a. tale om markedet for udstyr og tjenesteydelser til 

(�3�) Sag COMP/M.3653, Siemens/VA Tech.
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gas- og dampkraftværker, energitransmission og -distribution, jernbaneudstyr, lav-
spændingsudstyr, bygningsteknologi og bygningsforvaltning, trafikinfrastrukturer og 
udstyr til tovbaner.
312. I en særskilt beslutning, der blev truffet for at sikre, at en strukturforbindelse 
mellem konkurrenterne Bombardier og Siemens på markedet for sporvogne blev elimi-
neret, frigjorde Kommissionen Bombardier fra den forpligtelse, Bombardier havde fået 
pålagt i den beslutning, Kommissionen i april 2001 traf om godkendelse af Bombardiers 
overtagelse af Adtranz (132), til at købe bestemte fremdriftssystemer til sporvogne hos 
VA Tech.

Johnson & Johnson/Guidant (1��)

313. Den 25. august godkendte Kommissionen på visse betingelser en transaktion 
af en værdi på 24 mia. USD (18 mia. EUR), hvorved den amerikanske medicinalkon-
cern Johnson & Johnson (J&J) overtog sin konkurrent Guidant, der er en amerikansk 
virksomhed, som har specialiseret sig i kardiovaskulært udstyr. Parterne afgav i særde-
leshed tilsagn om at afhænde enten J&J’s eller Guidants aktiviteter inden for endoskopi-
ske systemer til at høste kar (EVH) samt Guidants aktiviteter inden for intravaskulært 
udstyr i EØS og J&J’s aktiviteter inden for styrbare guidewires inden for EØS. Kommis-
sionens beslutning blev truffet efter en tilbundsgående undersøgelse af den planlagte 
overtagelse. I lyset af J&J’s tilsagn drog Kommissionen den konklusion, at transaktionen 
ikke ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt inden for EØS eller en væsentlig 
del deraf.
314. Både J&J og Guidant er aktive i hele verden inden for udvikling, produktion og 
salg af kardiovaskulært udstyr. Deres produkter bruges til behandling af kardiovasku-
lære sygdomme i hjertet (koronararterien) og perifere vaskulære sygdomme (f.eks. i 
cartotis-, nyre- eller lårbensarterierne). Virksomhederne konkurrerer direkte med hin-
anden inden for en række produkter og tilhører begge det begrænsede antal førende 
udbydere på markederne for disse produkter i Europa og hele verden. På baggrund 
heraf indledte Kommissionen den 22. april en tilbundsgående undersøgelse i sagen.
315. Undersøgelsen fokuserede på tre hovedområder, nemlig koronare lægemid-
deldiluerende stenter og udstyr i forbindelse hermed, intravaskulære stenter og udstyr 
til perifere arterier samt udstyr til hjertekirurgi.
316. Koronare lægemiddeldiluerende stenter er små ekspanderbare rør beklædt 
med et lægemiddel, der anbringes i en tilstoppet koronararterie for at fjerne plaque og 
støtte karrets vægge. På dette hastigt voksende marked findes der for øjeblikket kun to 
udbydere i verden, nemlig J&J og Boston Scientific, men flere ventes inden længe at 
komme til, deriblandt Guidant. I sin undersøgelse måtte Kommissionen tage stilling til, 
om fusionen ved at eliminere Guidant som en potentiel konkurrent ville fjerne den væ-
sentligste konkurrencefaktor på markedet for koronare lægemiddeldiluerende stenter.

(�32) Sag COMP/M.2�39, Bombardier/ADtranz; se Konkurrenceberetning for 200�.
(�33) Sag COMP/M.3687, Johnson & Johnson/Guidant.
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317. Undersøgelsen viste, at selv om Guidant formentlig ville være blevet en af de 
førende aktører på markedet for koronare lægemiddeldiluerende stenter, ville der sand-
synligvis også komme til at udgå et betydeligt konkurrencepres fra andre nye udbydere 
på markedet, primært Medtronic og Abbott, hvilket ville opveje det konkurrencetab, 
J&J’s overtagelse af Guidant ville resultere i.
318. Hvad angår stenter til perifere arterier fandt Kommissionen imidlertid, at fu-
sionen ville rejse konkurrenceproblemer inden for EØS i betragtning af, at både J&J og 
Guidant hører blandt de førende udbydere i Europa, og på grund af det stærkt koncen-
trerede marked og de betydelige adgangsbarrierer. Kommissionen fandt også, at sam-
menlægningen mellem J&J og Guidant ville have hæmmet konkurrencen på to mindre 
markeder for kardiovaskulært udstyr (koronarguidewires og endoskopiske systemer til 
at høste kar inden for hjertekirurgi). Men de tilsagn, J&J afgav, betød, at fusionen ikke 
vil påvirke konkurrencen i nævneværdigt omfang.

EON/MOL (1��)

319. Den 21. december godkendte Kommissionen efter tilsagn fra parterne, at 
E.ON Ruhrgas (E.ON), overtog to af det etablerede ungarske olie- og gasselskab MOL’s 
datterselskaber, MOL WMT og MOL Storage.
320. E.ON er et stort integreret tysk energiselskab, der er aktivt inden for gas- og 
elproduktion og -forsyning i flere europæiske lande. I Ungarn er E.ON primært aktiv 
inden for detailsalg af el og gas via sit ejerskab af regionale distributionsselskaber. MOL 
er aktiv inden for produktion (MOL E&P), transmission (MOL Transmission), oplag-
ring (MOL Storage) og salg (MOL WMT) af gas.
321. Transaktionen gik ud på E.ON’s overtagelse af MOL WMT og MOL Storage. 
E.ON overtog også MOL WMT’s langfristede gasforsyningskontrakter med bl.a. Gaz-
prom og ville være i stand til at kontrollere alle Ungarns gasressourcer, både de impor-
terede og de indenlandske.
322. Efter en tilbundsgående undersøgelse fandt Kommissionen i første omgang, at 
transaktionen ville få konkurrenceskadelige virkninger på engros- og detailmarkederne 
for gas og elektricitet i Ungarn. Det skyldtes den vertikale integration mellem den do-
minerende aktør inden for engrossalg og oplagring og E.ON’s aktiviteter inden for de-
tailsalg af gas og elektricitet.
323. Kommissionen foretog en analyse af, hvilke virkninger denne overtagelse ville 
få på gas- og elforsyningerne i Ungarn, såvel med den nuværende ungarske lovgivning 
på el- og gasmarkederne som i lyset af den sandsynlige fremtidige udvikling under hen-
syn til den liberalisering af disse markeder, der skal være gennemført senest i juli 2007, 
og drog den konklusion, at den anmeldte transaktion ville hæmme konkurrencen på 
disse markeder betydeligt. Kommissionen fandt i særdeleshed, at E.ON efter overtagel-
sen ville være i stand til at øge sin markedsstyrke på de efterfølgende markeder for de-
tailsalg af gas og elektricitet og for produktion og engrossalg af elektricitet.

(�34) Sag COMP/M.3696, E.ON/Mol.
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324. For at få løst disse problemer tilbød E.ON at afgive en række omfattende og 
vidtrækkende tilsagn. I særdeleshed vil disse tilsagn betyde et fuldstændigt brud på 
ejerskabsforbindelserne mellem gasproduktions- og transmissionsaktiviteterne, som 
MOL beholder, og de aktiviteter inden for engrossalg og lagring af gas, som E.ON over-
tager, hvilket opnås gennem MOL’s afhændelse af sine resterende minoritetsinteresser i 
MOL WMT og MOL Storage. E.ON afgav også tilsagn om at frigive betydelige gas-
mængder på markedet på konkurrencedygtige vilkår. E.ON har således forpligtet sig til 
gennem otte år at gennemføre et gasfrigivelsesprogram (hvor der frigives 1 mia. m3 om 
året) og skille sig af med halvdelen af sine 10-årige gasforsyningskontrakter med MOL 
E&P gennem en såkaldt kontraktfrigivelse. Disse to foranstaltninger vil betyde, at der 
bliver frigivet 16 mia. m3 gas frem til 2015, op til 2 mia. m3 om året, svarende til 14 % af 
forbruget i Ungarn. Der er tale om den hidtil største gasfrigivelse i Europa, både hvad 
mængden og varigheden angår. Det vil give alle nuværende og fremtidige aktører på 
markedet mulighed for at indgå gasforsyningsaftaler på lige vilkår.
325. Kommissionen foretog en meget grundig vurdering af tilsagnene på basis af 
erfaringerne med tidligere gasfrigivelsesprogrammer på nationalt plan og de kommen-
tarer, den modtog fra markedsaktører i Ungarn og andre medlemsstater. Den drog den 
konklusion, at disse tilsagn ville give grossister og kunder adgang til ganske betydelige 
gasressourcer uafhængigt af E.ON og på ikke-diskriminerende og konkurrencedygtige 
vilkår. Tilsagnene var derfor tilstrækkelige til at løse de konkurrenceproblemer, transak-
tionen rejste, og kunne bidrage til at fremme konkurrencen på de nyligt liberaliserede 
ungarske energimarkeder.
326. Kommissionen behandlede denne sag i nært samarbejde med den ungarske 
energistyrelse. Dette samarbejde vil blive videreført for at sikre, at de afgivne tilsagn 
opfyldes i fuldt omfang.

2. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 6, stk. 2

327. I årets løb har Kommissionen vedtaget i alt 15 beslutninger, hvor en fusion 
blev godkendt på nærmere betingelser efter artikel 6, stk. 2, samt 291 beslutninger om 
ubetinget godkendelse efter artikel 6, stk. 1, litra b). Nedenfor gives et resumé af et ud-
valg af de mest interessante artikel 6, stk. 2-sager. Henvisninger til alle disse godkendel-
sesbeslutninger offentliggøres i det andet bind i denne beretning og teksterne til beslut-
ningerne kan findes på Kommissionens netsted (135).
Reuters/Telerate (136)
328. Den 23. maj gav Kommissionen sin betingede godkendelse til, at finansny-
hedsbureauet Moneyline Telerate Holding (Telerate) overtages af en af sine største glo-
bale konkurrenter, Reuters Limited (Reuters).
329. Reuters er den ene af de to store globale udbydere af finansmarkedsinforma-
tion og multimedienyheder skræddersyet til den finansielle sektor, mediesektoren og 

(�35) http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
(�36) Sag COMP/M.3692, Reuters/Telerate.
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erhvervslivet. Reuter står særligt stærkt inden for nyheder om pengemarkeder og aktie-
markeder, og selskabets aktiviteter kan derfor til en vis grad siges at være komplemen-
tære i forhold til dets største konkurrent, Bloomberg, der satser mest på information om 
andre aktivtyper på finansmarkedet og udbyder sine produkter uden nogen Market 
Data Platform (MDP). Telerate udbyder også finansinformation og finansnyheder på 
globalt plan og har specialiseret sig i realtidsinformation fra mange forskellige kilder.
330. I sin undersøgelse i denne sag så Kommissionen nærmere på, hvilke virknin-
ger den planlagte transaktion ville få på markederne for levering af realtidsmarkedsin-
formation og MDP’er. På markedet for levering af realtidsinformation fandt Kommis-
sionen intet, der tydede på, at fusionen ville hæmme den effektive konkurrence 
betydeligt, eftersom der også efter fusionen ville være et tilstrækkeligt stort antal stærke, 
indbyrdes konkurrerende udbydere. Undersøgelsen viste imidlertid, at fusionsparterne 
er de eneste større udbydere af MPD’er i hele verden, og at en sammenlægning mellem 
deres patentbeskyttede platforme ville give dem en stort set uangribelig stilling på mar-
kedet for MDP’er. En MDP er den teknologi, der giver kunder adgang til at modtage og 
give realtids-markedsinformation fra forskellige dataudbydere. Med henblik på at løse 
dette konkurrenceproblem afgav Reuters og Telerate tilsagn om at meddele Hyperfeed 
en eksklusiv, global licens på TRS (Telerates MDP) i ubegrænset tid. Licensaftalen giver 
Hyperfeed de juridiske muligheder for at etablere sig som en levedygtig og effektiv kon-
kurrent til Reuters.
331. Kommissionen havde fået denne sag henvist efter fusionsforordningens artikel 
4, stk. 5, hvorved den således fik lejlighed til at behandle en overtagelse, der ellers skulle 
have været behandlet efter 12 medlemsstaters lovgivning. Kommissionens tjenestegrene 
behandlede sagen i nært samarbejde med USA’s justitsministerium, og de koordinerede 
deres bestræbelser på at finde egnede løsninger på det konkurrenceproblem, der var 
blevet påvist inden for MDP’er.

Lufthansa/Swiss (1�7)

332. Den 4. juli traf Kommissionen beslutning om betinget godkendelse af en 
transaktion gående ud på, at Deutsche Lufthansa AG overtog aktiemajoriteten i og ene-
kontrollen med Swiss International Air Lines Ltd. Kommissionens undersøgelser viste, 
at Lufthansas overtagelse af Swiss ville eliminere eller betydeligt mindske konkurrencen 
på flere europæiske ruter, især ruterne Zürich-Frankfurt og Zürich- München, samt 
visse langdistanceruter til USA, Sydafrika, Thailand og Egypten. Denne konklusion blev 
bl.a. draget i lyset af Lufthansas tætte samarbejde med andre Star Alliance-medlem-
mer.
333. For at imødekomme Kommissionens betænkeligheder gik parterne med til at 
afgive en række afgangs- og landingsslots i lufthavnene i Zürich, Frankfurt, München, 
Düsseldorf, Berlin, Wien, Stockholm og København. Dermed fik nye flyselskaber på 
disse ruter adgang til op til 41 tur/retur-flyvninger om dagen.

(�37) Sag COMP/M.3770, Lufthansa/Swiss.
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334. For at tilskynde andre flyselskaber til at gå ind på disse ruter blev der desuden 
afgivet tilsagn om at sikre, at nye operatører efter et vist tidsrum kan opnå såkaldte 
»grandfather rights« for slots på ruterne Zürich-Frankfurt og Zürich-München, forud-
sat at de flyver på disse ruter i mindst tre år. Ud over tilsagnet angående disse slots for-
pligtede Lufthansa sig også til at afstå fra at udvide sit planlagte udbud af afgange på 
disse ruter for derved at give en ny operatør en fair chance for at etablere sig som en 
troværdig konkurrent.
335. Endelig lovede den schweiziske civilluftfartsstyrelse Kommissionen, at den 
ville udstede trafikrettigheder til andre flyselskaber, der ønskede at mellemlande i Zürich 
på vej til USA eller andre destinationer uden for EU. De schweiziske og de tyske luftfarts- 
myndigheder lovede også at afholde sig fra at regulere priserne på disse langdistance-
ruter. Dette var et meget vigtigt punkt, fordi Kommissionen i sin markedsanalyse havde 
konstateret, at der bestod en indirekte konkurrence eller netværkskonkurrence på lang-
distanceruter.

Maersk/PONL (1�8)

336. Den 29. juli godkendte Kommissionen på en række nærmere betingelser, at 
rederiet AP Møller-Maersk A/S (Maersk) overtog et andet rederi, Royal P&O Nedlloyd 
(PONL). Den planlagte transaktion ville gøre Maersk til verdens største rederi, med 
over 800 containerskibe og en verdensomspændende omsætning på ca. 28 mia. EUR. A 
P Møller-Maersk A/S ejer rederierne Maersk og Safmarine og er også aktiv inden for 
containerterminaltjenester, bugsering i havne, tankskibsfart, logistik, olie- og gasudvin-
ding, lufttransport, skibsbygning og supermarkeder. PONL er hovedsageligt et contai-
nerrederi. Det er også aktivt inden for containerterminaltjenester, logistik og lufttrans-
port. Der var navnlig overlapning mellem parterne inden for containerskibsfart og i 
mindre grad inden for terminaltjenester.
337. Kommissionen fokuserede i sin markedsundersøgelse på skibsruterne til og 
fra Europa for at afklare, om parternes markedsandele og de forbindelser, der skyldtes 
deres deltagelse i forskellige konferencer og konsortier med konkurrenter, ville få kon-
kurrenceskadelige virkninger.
338. I henhold til EU’s konkurrenceregler i skibsfartssektoren nyder linjekonferen-
cer (som er grupper af rederier, der sejler i linjefarter) godt af en fritagelse fra kartelfor-
buddet, der blev indrømmet for næsten 20 år siden. Også for rederikonsortier gælder en 
sådan fritagelse. I den hvidbog, Kommissionen udsendte i oktober 2004, drog den den 
konklusion, at fritagelsen for linjekonferencer burde ophæves, fordi den ikke længere 
resulterer i effektive og pålidelige transportydelser, der imødekommer transportkun-
dernes behov.
339. Den anmeldte transaktion skabte forbindelser mellem Maersk og de konferen-
cer og konsortier, som kun PONL deltog i. I de tilfælde, hvor deres kombinerede mar-
kedsandele rejste konkurrenceproblemer, har Kommissionen gjort sin godkendelse af 
fusionen betinget af, at PONL trækker sig ud af disse konferencer og konsortier. Et an-
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10�

II — Fusionskontrol

det område, hvor der blev påvist potentielle problemer, var farterne mellem Europa og 
Sydafrika, navnlig transport i kølecontainere, hvor parterne havde en markedsandel på 
over 50 %. Maersk afgav tilsagn om at afhænde PONL’s interesser inden for fragttrans-
port fra Sydafrika til Europa. Disse tilsagn løste de påviste konkurrenceproblemer.
Honeywell/Novar (139)
340. Den 31. marts gav Kommissionen betinget godkendelse efter fusionsforord-
ningens artikel 6, stk. 2, til Honeywells overtagelse af Novar. Honeywell er en ameri-
kansk højteknologivirksomhed med verdensomspændende aktiviteter inden for luft- og 
rumfartsprodukter og -tjenester, bilkomponenter, elektronikprodukter, specialmateria-
ler, højtydende polymerer, transport- fremdriftssystemer og kontrolsystemer til private 
hjem, bygninger og industrivirksomheder. Novar er en international koncern baseret i 
Det Forenede Kongerige, der har specialiseret sig i intelligente bygningssystemer (IBS), 
Indalex-aluminiumløsninger (IAS) og sikkerhedstrykning (Security Printing Services, 
SPS). Denne transaktion ville resultere i en sammenlægning mellem Honeywells og No-
vars aktiviteter inden for brandalarmsystemer, indbrudssikring og andre sikkerhedssy-
stemer samt inden for bygningskontrolsystemer.
341. Kommissionens undersøgelser viste, at fusionen ville rejse konkurrencepro-
blemer på markedet for brandalarmsystemer i Italien, hvor den fusionerede enhed ville 
være kommet til at stå meget stærkt. For at få løst disse alvorlige konkurrenceproblemer 
tilbød Honeywell at afhænde alle Novars aktiviteter inden for brandalarmsystemer i 
Italien (mærket Esser Italia). Dette tilsagn blev fundet tilstrækkeligt til at løse konkur-
renceproblemerne.

3. Henviste sager

Blackstone/NHP (1�0)

342. Som svar på en anmodning fra det britiske Office of Fair Trading (OFT), be-
sluttede Kommissionen den 1. februar at henvise sagen om den amerikanske Blacksto-
ne-koncerns overtagelse af den britiske virksomhed NHP plc til OFT. Begge parter er 
aktive inden for den britiske plejehjemssektor.
343. Blackstone er en international forretningsbank, der netop havde overtaget det 
britiske selskab Southern Cross Healthcare Limited (Southern Cross), der driver pleje-
hjem inden for rammerne af den britiske ældreforsorg. NHP er et børsnoteret britisk 
selskab, der også er aktivt inden for plejehjemssektoren i Det Forenede Kongerige. 
Transaktionen ville resultere i overlapninger mellem parterne på flere områder inden 
for ældreforsorgen i Det Forenede Kongerige, uanset hvordan man definerer disse mar-
keder.
344. OFT gjorde gældende, at plejehjemsmarkedet i Det Forenede Kongerige er et 
lokalt marked, og at transaktionen især ville påvirke konkurrencen i tre forvaltningsdi-
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strikter (Arbroath, Nottingham og Port Talbot), hvor parterne tilsammen ville få meget 
store markedsandele, enten inden for hjemmesygepleje eller plejehjem.
345. Det var baggrunden for, at OFT anmodede Kommissionen om at få denne 
fusion henvist (efter fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra b). Ifølge denne bestem-
melse har Kommissionen pligt til at henvise sagen, når fusionen vil påvirke konkurren-
cen på et marked, der i enhver henseende fremstår som et særskilt marked og ikke ud-
gør nogen væsentlig del af fællesmarkedet.
346. Kommissionens undersøgelser viste, at det britiske plejehjemsmarked er lokalt 
afgrænset. Desuden kunne det heller ikke udelukkes, at der fandtes særskilte produkt-
markeder for hjemmesygepleje og plejehjem i Det Forenede Kongerige. I nogle lokal-
områder ville parterne være blevet de største serviceudbydere. Fusionen ville derfor 
have påvirket konkurrencen på flere lokalmarkeder i Det Forenede Kongerige, der ikke 
udgør nogen væsentlig del af fællesmarkedet. Derfor efterkom Kommissionen OFT’s 
anmodning om at få sagen henvist.

IESY Repository/Ish (1�1)

347. Den 17. februar besluttede Kommissionen at henvise behandlingen af den hes-
siske kabeloperatør Iesys planlagte overtagelse af den nordrhein-westphalske bred-
båndsnetoperatør Ish til det tyske Bundeskartellamt. Kommissionen havde fået sagen 
anmeldt den 17. december 2004.
348. Iesy og Ish er operatører af kabelnet, som de har købt af Deutsche Telekom 
AG, i henholdsvis Hessen (Iesy) og Nordrhein-Westphalen (Ish). Via disse net sender de 
radio- og tv-signaler ud til husstande og andre netværksoperatører. Bundeskartellamt 
anmodede om at få sagen henvist, fordi fusionen ville kunne påvirke konkurrencen på 
det tyske marked for kabel-tv, og fordi dens virkninger var begrænset til Tyskland. Kom-
missionen drog den konklusion, at betingelserne for at henvise sagen var opfyldt, og at 
sagen bedst kunne behandles på nationalt plan i betragtning af de erfaringer, Bundes-
kartellamt havde fra tidligere sager angående kabel-tv.
349. Iesy og Ish udbyder hovedsageligt kabel-tv-tjenester i deres respektive delsta-
ter og er ikke aktive uden for Tyskland. De relevante markeder for kabel-tv blev derfor 
anset for at være særskilte markeder inden for EU. Kommissionen var enig med Bun-
deskartellamt i, at den planlagte fusion kunne påvirke konkurrencen på dele af det tyske 
marked for kabel-tv.

Strabag/Dywidag (Walter Bau) (1�2)

350. Kommissionen fik den 29. april anmeldt en transaktion gående ud på, at den 
østrigske byggekoncern Strabag overtog en række af det insolvente tyske byggeselskab 
Walter Bau AG’s datterselskaber. Strabag er et byggeselskab, der opererer overalt i ver-
den inden for alle dele af byggesektoren, især inden for bygge- og anlægsarbejder. Wal-

(�4�) Sag COMP/M.3674, IESY Repository/Ish.
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ter Bau leverer tjenesteydelser i forbindelse med nøglefærdigt byggeri, byggearbejder og 
vejbygning.
351. Strabag ønskede at overtage Walter Baus eksisterende bygge- og anlægsprojek-
ter, som blev overført til det nyoprettede Dywidag Schlüsselfertig- und Ingenieurbau 
GmbH. Strabag ville også overtage kontrollen med bygge- og anlægsfirmaerne Walter 
Heilit Verkehrswegebau GmbH, Dywidag International GmbH, Dyckerhoff & Wid-
mann GmbH, der opererer i Østrig, og RIB GmbH, der viderefører nogle af de brobyg-
ningsprojekter, der blev forvaltet af Walter Bau-datterselskabet Niklas GmbH.
352. Selv om Strabag og Walter Bau hører blandt de største byggeselskaber i Tysk-
land, og selv om transaktionen rejste problemer med horisontal overlapning på flere 
byggemarkeder eller byggemarkedssegmenter i Tyskland og Østrig, gav den ikke anled-
ning til nogen konkurrenceproblemer. Det skyldtes, at Strabag ifølge planerne kun skul-
le overtage en lille del af Walter Baus byggekontrakter, og at parterne tilsammen kun 
ville få en markedsandel inden for byggeri, vejbygning og andre bygge- og anlægsarbej-
der på et godt stykke under 20 %. Strabag er det største byggeselskab i Østrig, men 
Walter Bau-selskaberne opererer ikke i større målestok i Østrig, og Strabag ville kun få 
øget sin markedsandel en smule gennem denne overtagelse.
353. Den 30. maj anmodede det tyske Bundeskartellamt om at få henvist en del af 
sagen efter fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra b). Det gjorde gældende, at den 
planlagte transaktion ville påvirke konkurrencen på det regionale asfaltmarked i Ham-
burg, og at dette marked i enhver henseende fremstod som et særskilt marked, der ikke 
udgjorde nogen væsentlig del af fællesmarkedet. I Hamburg-regionen havde Walter 
Heilit interesser i en asfaltfabrik. Norddeutsche Mischwerke GmbH & Co AG, der også 
havde aktier i denne fabrik, kontrollerede desuden fire af de andre otte fabrikker i regio-
nen. Strabag er en anden konkurrent, hvilket ifølge Bundeskartellamt ville betyde, at der 
var risiko for en overtrædelse af EF-traktatens artikel 91 og for skabelse af en domine-
rende markedsstilling. Bundeskartellamt anmodede derfor om at få sagen henvist, for så 
vidt angår dette marked. Kommissionen konkluderede, at betingelserne for henvisning 
var opfyldt, og henviste derfor vurderingen af transaktionens virkninger på det regio-
nale asfaltmarked i Hamburg-regionen til Bundeskartellamt.
354. Med hensyn til de øvrige relevante markeder drog Kommissionen den konklu-
sion, at transaktionen ikke ville hæmme den effektive konkurrence nævneværdigt in-
den for EØS eller en betydelig del deraf, eftersom parterne tilsammen kun havde en 
begrænset markedsandel i Tyskland, og transaktionen ville kunne resultere i en lille 
forøgelse af markedsandelen i Østrig.

Macquarie/Ferrovial/Exeter Airport (1��)

355. Den 27. juni indgav Macquarie Airport Group (MAG) og Ferrovial Aeropu-
ertos anmeldelse angående deres planlagte fælles overtagelse af Exeter lufthavn.

(�43) Sag COMP/M.3823, MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport.
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356. Den britiske virksomhed MAG tilhører Macquarie-koncernen og er et globalt 
investeringsselskab med investeringer i lufthavne og dertil knyttede infrastrukturer. In-
den for EU er Macquarie-koncernen også medejere af lufthavnene i Rom og Bruxelles, 
og den har aktier i Birmingham lufthavn og Københavns lufthavn. Sammen med Ferro-
vial kontrollerer MAG tillige Bristol lufthavn. Ferrovial var også aktiv inden for admini-
stration af koncessioner på lufthavnsinfrastrukturer. Bortset fra sine interesser i Bristol 
lufthavn havde Ferrovial også interesser i Sydney lufthavn, Belfast City lufthavn og An-
tofagasta lufthavn.
357. Efter anmeldelsen af denne transaktion indgav det britiske Office of Fair Tra-
ding (OFT), anmodning om at få sagen henvist efter fusionsforordningens artikel 9, stk. 
2, litra a). I sin anmodning gjorde OFT gældende, at Sydvestengland muligvis udgjorde 
et særskilt marked for lufthavnsinfrastrukturtjenester til flyselskaber. Eftersom parterne 
i forvejen kontrollerede lufthavnen i Bristol Airport, ville overtagelsen af Exeter luft-
havn kunne give dem så stor en markedsandel i dette område, at det ville rejse konkur-
renceproblemer. Desuden havde OFT modtaget bemærkninger fra tredjeparter, der 
pegede på problemer omkring denne overtagelse.
358. Kommissionens undersøgelse viste, at det relevante produktmarked var mar-
kedet for lufthavnsinfrastrukturtjenester til flyselskaber, og at det geografiske marked 
formentlig kun omfattede Sydvestengland (Bristol, Exeter, Bournemouth, Plymouth, 
Newquay, og Southampton). Hvis dette var korrekt, ville parterne få en tilstrækkelig stor 
markedsandel i dette område til, at det ville kunne skade konkurrencen. Kommissionen 
var derfor enig i, at der var behov for nærmere undersøgelser i sagen, og at de britiske 
myndigheder var bedst egnede til at gennemføre dem.
359. Kommissionen besluttede derfor at henvise Macquarie Airport Groups (MAG) 
og Ferrovial Aeropuertos’ fælles overtagelse af lufthavnen i Exeter Airport til de britiske 
konkurrencemyndigheder, fordi fusionen truede med at få konkurrenceskadelige virk-
ninger på markedet for lufthavnsinfrastrukturer til flyselskaber i Sydvestengland.

FIMAG/Züblin (1��)

360. Ved denne fusion, som Kommissionen fik anmeldt den 26. august, var der tale 
om, at holdingselskabet i Strabag-koncernen (Strabag), FIMAG, ønskede at overtage det 
tyske byggefirma Züblin. Strabag er en østrigsk bygge- og anlægskoncern, der er aktiv 
inden for alle bygge- og anlægssektorer, navnlig inden for opførelse af bygninger og in-
geniørarbejder. Desuden er den producent og distributør af byggematerialer. Züblin er 
et tysk byggefirma, der også er aktiv inden for opførelse af bygninger og ingeniørarbej-
der såvel som inden for byggerelaterede tjenesteydelser. Via sit datterselskab ROBA 
Baustoff GmbH (Roba) beskæftiger Züblin sig med produktion og distribution af byg-
gematerialer. FIMAG ville få kontrol med Züblin gennem overtagelse af den insolvente 
virksomhed Walter Baus aktier i firmaet.
361. Strabag og Züblin er to af de største byggefirmaer i Tyskland. Tilsammen ville 
parterne imidlertid kun få en markedsandel på bygge- og anlægsmarkedet på et godt 
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stykke under 15 %, selv med en yderligere opdeling af dette marked, og selv om Strabag 
er det største byggefirma i Østrig, ville parternes markedsandele i Østrig ikke komme op 
på et sådant niveau, at det ville skabe konkurrenceproblemer.
362. Det tyske Bundeskartellamt anmodede den 20. september om at få en del af 
sagen henvist efter fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra b). Det fandt, at den an-
meldte transaktion ville påvirke konkurrencen på markederne for asfaltblandinger i 
Berlin, Chemnitz, Leipzig/Halle, Rostock og München, der hver især fremstod som 
særskilte markeder og ikke udgjorde nogen væsentlig del af fællesmarkedet. Bundeskar-
tellamt gjorde gældende, at der var risiko for, at Strabags overtagelse af Roba, som var en 
af de sidste uafhængige producenter af asfaltblandinger, der var tilbage på markedet, 
som følge af strukturforbindelserne mellem Strabag og Wehrhahn-koncernen i kraft af 
begges interesser i Deutag kunne begrænse konkurrencen på de relevante regionale 
markeder yderligere. Kommissionen drog den konklusion, at betingelserne for at hen-
vise sagen var opfyldt, og henviste derfor den del af sagen, der drejede sig om transak-
tionens virkninger på de regionale asfaltmarkeder i Berlin, Chemnitz, Leipzig/Halle, 
Rostock og München, til Bundeskartellamt.
363. Kommissionen fandt ikke, at de resterende dele af den anmeldte fusion ville 
hæmme konkurrencen betydeligt inden for EØS eller nogen væsentlig del deraf, da par-
terne tilsammen kun ville komme til at tegne sig for en begrænset andel af de relevante 
markeder i Tyskland, og der kun ville blive tale om en ubetydelig markedsandelsfor-
øgelse på de relevante markeder i Østrig.

Tesco/Carrefour (1��)

364. Denne transaktion, der blev anmeldt til Kommissionen den 4. november, dre-
jede sig om britiske Tescos overtagelse af franske Carrefours aktiviteter i Tjekkiet og 
Slovakiet. Kommissionens undersøgelser viste, at der ved den anmeldte transaktion var 
tale om horisontal overlapning på flere lokale markeder i dagligvarehandelen i Den 
Tjekkiske Republik og Slovakiet.
365. Tesco, der er baseret i Det Forenede Kongerige, er aktiv inden for dagligvare-
handelen og har over 2 300 butikker i verden af forskellig størrelse. Tesco ejer og driver 
31 butikker i Slovakiet og 27 butikker i Den Tjekkiske Republik. Den franske virksom-
hed Carrefour er også aktiv inden for dagligvarehandelen og har over 11 000 butikker i 
verden. Den driver 11 hypermarkeder i Den Tjekkiske Republik og 4 i Slovakiet.
366. Kommissionen modtog den 30. november en anmodning fra de slovakiske 
konkurrencemyndigheder om at få sagen henvist. De slovakiske konkurrencemyndig-
heder gjorde gældende, at transaktionen, jf. fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra 
b), ville påvirke konkurrencen på markedet for detailsalg af dagligvarer i supermarke-
der og hypermarkeder på tre lokale markeder, nemlig byerne Bratislava, Košice og 
Žilina. Desuden fandt de, at disse markeder ikke udgør nogen væsentlig del af fælles-
markedet.
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367. I Slovakiet var der tegn på, at transaktionen ville styrke Tescos position som 
den førende detailkoncern på nationalt plan. I byerne Bratislava, Košice og Žilina ville 
den fusionerede enhed desuden få en meget stor markedsandel, og antallet af alternative 
butikker ville blive mindsket. Kommissionen konkluderede derfor, at transaktionen på-
virkede konkurrencen på disse tre lokale markeder. Hvert af disse lokale markeder teg-
ner sig for under 0,1 % af det samlede dagligvaresalg på fællesmarkedet og kan ikke 
anses for at udgøre nogen væsentlig del af fællesmarkedet. I overensstemmelse med fu-
sionsforordningen henviste Kommissionen derfor behandlingen af den slovakiske del af 
transaktionen til de slovakiske konkurrencemyndigheder. Det var første gang, at en sag 
blev henvist til en konkurrencemyndighed i en af de nye medlemsstater.
368. Hvad Den Tjekkiske Republik angår, viste Kommissionens undersøgelser, at 
den fusionerede enhed kun ville blive den fjerdestørste detailkoncern i landet. Selv på de 
enkelte lokale markeder ville parterne stadigvæk være udsat for konkurrence fra flere 
stærke detailkoncerner såsom Lidl&Schwarz, Ahold eller Rewe.
369. Kommissionen godkendte transaktionen for Den Tjekkiske Republiks ved-
kommende, da den ikke ville bevirke, at konkurrencen i den tjekkiske dagligvarehandel 
blev hæmmet betydeligt.

4. tilbagetrukne anmeldelser/opgivne fusioner

Microsoft/Time Warner/ContentGuard JV (1�6)

370. Den 12. juli 2004 havde Microsoft og Time Warner anmeldt en transaktion til 
Kommissionen, hvorved de fra Xerox havde overtaget en aktiepost i en amerikansk 
virksomhed, ContentGuard, hvorefter de hver havde 48 % af stemmerettighederne (Mi-
crosoft havde i forvejen haft 25 % af dem). Desuden havde de indgået en aktionæraftale, 
der gav dem fælles kontrol med ContentGuard.
371. ContentGuard er aktiv inden for udvikling og meddelelse af licenser på intel-
lektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med systemer til forvaltning af digitale ret-
tigheder (DRM). Som opfinder af grundlæggende DRM-teknologi har ContentGuard 
en meget væsentlig patentbeholdning. DRM-teknologi består i softwareløsninger til 
sikker transmission af digitalt indhold af enhver art (f.eks. audiofiler, film, dokumenter) 
over et åbent netværk, f.eks. til slutbrugere, eller til udveksling med andre apparater. 
DRM ventes at blive standardteknologi overalt i it-industrien og er allerede i dag stan-
dardteknologien ved onlinelevering af medieindhold som f.eks. musik og video. Det er 
i dag Microsoft, der er den ledende og muligvis dominerende leverandør af DRM-løs-
ninger.
372. Efter rutineundersøgelsen i første fase indledte Kommissionen den 25. august 
2004 en tilbundsgående undersøgelse i sagen og fremsendte den 29. november 2004 en 
klagepunktsmeddelelse til parterne. En af Kommissionens væsentligste indsigelser be-
stod i, at fusionen kunne bidrage til at cementere Microsofts monopol på markedet for 
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pc-operativsystemer. For under Microsofts og Time Warners fælles ejerskab kunne 
ContentGuard få både incitament til og mulighed for at udnytte sin patentbeholdning 
på en sådan måde, at det stillede Microsofts konkurrenter på markedet for DRM-syste-
mer ringere i konkurrencen. DRM kunne være blevet udnyttet som »gatekeeper«-tek-
nologi, eftersom Microsoft har kontrol med, på hvilke pc-operativsystemer dets DRM-
software kan bruges. Desuden ville denne fælles overtagelse også kunne have hæmmet 
udviklingen af interoperabilitetsstandarder betydeligt.
373. Som svar på Kommissionens klagepunktsmeddelelse oplyste Microsoft og 
Time Warner Kommissionen om, at Thomson var i færd med at overtage en aktiepost 
på 33 % i ContentGuard. Thomsons aktieopkøb blev bebudet i november 2004, men 
fandt først sted den 14. marts 2005. Kommissionens tjenestegrene undersøgte meget 
nøje, om Thomson-transaktionen ville være faldet ind under fusionsforordningen. At 
Thomson blev medejer af ContentGuard, betød sammen med de ændringer, der blev 
foretaget i virksomhedens ledelsesstruktur, at der ikke længere var nogen aktionær, der 
havde kontrol over ContentGuard. Kommissionen fandt derfor, at efter betydelige æn-
dringer i ContentGuards ledelsesstrukturer og tilsynekomsten af en ny stor aktionær 
(Thomson) ville Microsoft ikke længere være i stand til at fastlægge ContentGuards li-
censpolitik på en måde, så det kunne skade Microsofts konkurrenter. Den oprindelige 
transaktion, hvor Microsoft og Time Warner ville erhverve fælles kontrol med Content-
Guard, blev opgivet, og virksomhederne trak deres anmeldelse efter fusionsforordnin-
gen tilbage.

Total/Sasol/JV (1�7)

374. Sasol Wax International AG (Sasol), Tyskland, der tilhører den sydafrikanske 
Sasol-koncern, er en virksomhed, der har specialiseret sig i produktion af oliebaseret 
voks, særlig paraffin og mikrovoks. Total France S.A. (Total) indgår i Total-koncernen, 
som er et af verdens største olie- og gasselskaber. Udover at producere paraffin og mi-
krovoks producerer Total også de råmaterialer, der bruges til at producere dem, nemlig 
råparaffin og paraffinolie.
375. Den planlagte transaktion gik ud på etablering af et joint venture til produk-
tion, markedsføring og salg af oliebaserede voksprodukter og bitumenadditiver, som 
skulle have overført Sasols og Totals aktiviteter på disse områder. Råparaffin og paraf-
finolie fremstilles i raffinaderierne som biprodukter i olieraffineringsprocessen. Disse 
produkter kan bruges inden for koncernen, sælges direkte til andre eller videreforarbej-
des til paraffinvoks eller mikrovoks. Paraffinvoks og mikrovoks bruges til en lang række 
slutformål, f.eks. stearinlys, gummi, emballage, kabler, tyggegummi og klæbemidler.
376. Kommissionen indledte den 13. april en tilbundsgående undersøgelse af sa-
gen, fordi den nærede alvorlige betænkeligheder ved, at transaktionen ville kunne føre 
til, at den effektive konkurrence på fællesmarkedet blev hæmmet betydeligt. I særdeles-
hed var det under den indledende markedsundersøgelse blevet konstateret, at sammen-
lægningen mellem Totals og Sasols kommercielle aktiviteter, råmaterialeforsyningerne 
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fra Total til det nye joint venture og de kapacitetsflaskehalse, transaktionen ville føre til, 
kunne forstærke Sasols førende position på markedet for paraffin- og mikrovoks yderli-
gere. Efter den indledende undersøgelse havde parterne tilbudt at afgive et tilsagn angå-
ende dette punkt. Men efter en markedsundersøgelse havde Kommissionen fundet det 
tilbudte tilsagn alt for komplekst, samtidig med at det ikke løste de alvorlige problemer 
angående paraffinvoks.
377. Den 20. april meddelte parterne Kommissionen, at de havde opsagt joint ven-
ture-aftalen, og trak deres anmeldelse tilbage.

AMI/Eurotecnica (1�8)

378. Den 18. oktober indledte Kommissionen tilbundsgående andenfasebehand-
ling af en transaktion, der gik ud på den østrigske virksomhed Agrolinz Melamine In-
ternationals (AMI) overtagelse af det italienske ingeniørfirma Eurotecnica. Kommissio-
nen havde fået sagen henvist af de tyske og de polske konkurrencemyndigheder. 
Transaktionen blev opgivet af parterne den 20. december.
379. AMI er aktiv inden for produktion af melamin, som er et specialkemikalie, der 
bruges til en lang række forskellige formål, bl.a. til overfladebehandling, til lim og klæ-
bemidler og til flammehæmmende midler. AMI har også sin egen melaminprodukti-
onsteknologi, som firmaet ikke har meddelt nogen licenser på igennem de sidste ti år. 
Eurotecnica er for øjeblikket den eneste, der meddeler licenser på melaminprodukti-
onsteknologi på globalt plan, men producerer ikke selv melamin.
380. Kommissionen indledte den tilbundsgående undersøgelse, fordi fusionen ville 
have forstærket AMI’s i forvejen stærke stilling på melaminmarkedet. Den frygtede for, 
at AMI ved at overtage den eneste globale licensgiver på melaminproduktionsteknologi 
ville blive i stand til at lægge yderligere hindringer i vejen for adgangen til dette marked 
og kontrollere konkurrenternes kapacitetsudvidelsesprojekter. Desuden ville elimine-
ringen af disse bindinger kunne have øget sandsynligheden for en samordnet adfærd på 
det i forvejen meget koncentrerede melaminmarked.

c — uDValgte Domme 

Kommissionen mod Tetra Laval B.V. (1�9)

381. Den 15. februar afviste EF-Domstolen Kommissionens appel mod Førstein-
stansrettens dom i Tetra Laval-sagen (150), hvorved Førsteinstansretten havde annulleret 
Kommissionens beslutning om, at fusionen mellem Tetra Laval og Sidel var uforenelig 
med fællesmarkedet efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 3 (151). Denne dom har 

(�48) Sag COMP/M.3923, AMI/Eurotecnica.
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afklaret tre meget vigtige spørgsmål, nemlig spørgsmålet om krav til beviser og dom-
stolsprøvelse inden for fusionskontrol, forholdet mellem fusionsforordningen og EF-
traktatens artikel 82, og spørgsmålet om, hvorvidt tilsagn angående parternes fremti-
dige adfærd kan accepteres.

382. Med hensyn til beviskravene understregede Domstolen i sin dom, at det ved 
den analyse af den sandsynlige udvikling, der må foretages i fusionssager, drejer sig om 
at forudse, hvilke begivenheder der med større eller mindre sandsynlighed vil indtræffe 
i fremtiden, hvilket gør det nødvendigt at opstille forskellige sandsynlige årsags- og 
virkningskæder med det formål at få fastslået, hvilken af dem der er mest sandsynlig. 
Domstolen stadfæstede dermed Kommissionens opfattelse af, at bevisførelsen i alle fu-
sionssager må være baseret på en sandsynlighedsafvejning. I den konkrete sag fandt 
Domstolen, at Retten ikke egentlig havde ændret noget ved beviskravene, men blot pe-
get på kravet om, at en påstand eller beslutning må være støttet på fyldestgørende bevi-
ser. Med hensyn til analysen af den sandsynlige udvikling af konglomeratfusioner fandt 
Domstolen, at afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt konglomeratfusionen ville give 
den fusionerede enhed en løftestang til med tiden at opnå en dominerende stilling, in-
debærer en analyse, hvor årsag- og virkningskæderne er »svært definerbare, usikre og 
vanskelige at fastslå«. Kvaliteten af de beviser, der lægges til grund for at nedlægge for-
bud mod sådanne fusioner, har derfor stor betydning, når det drejer sig om at under-
bygge opfattelsen af, at denne økonomiske udvikling ville være »plausibel«.

383. Med hensyn til den retslige prøvelse af sådanne konklusioner fandt Domsto-
len, at Kommissionen har vide skønsbeføjelser i relation til den økonomiske vurdering, 
men at domstolen skal kontrollere, at det bevismateriale, der er lagt til grund, er mate-
rielt korrekt, troværdigt og sammenhængende, at det omfatter alle de oplysninger, der 
skal tages hensyn til, og at det underbygger de konklusioner, der drages af det. I den 
konkrete sag fandt Domstolen, at Retten havde overholdt kravene til domstolsprøvelse.

384. Retten havde statueret, at i sager angående konglomeratfusioner, hvor den 
fremtidige skabelse af en dominerende stilling afhænger af, om den fusionerede enhed 
har incitament til at bruge konglomerateffekten som løftestang eller ej, burde Kommis-
sionen også overveje, om den ulovlige karakter af visse former for løftestangsudnyttelse 
efter EF-traktatens artikel 82 og sandsynligheden for at blive afsløret og straffet kan af-
holde fra at anlægge en sådan adfærd. Kommissionen gjorde gældende, at sådanne krav 
ville være i strid med fusionsforordningen.

385. Domstolen var enig med Kommissionen og fandt, at Retten havde taget fejl på 
dette punkt. Selv om Kommissionen burde foretage en grundig vurdering af såvel posi-
tive som negative incitamenter til at udnytte en løftestangsvirkning, fandt Domstolen, at 
det ville være i strid med fusionsforordningens præventive formål, hvis man for alle 
anmeldte fusioner skulle undersøge, hvilke afskrækkende virkninger en adfærds ulov-
lige karakter og sandsynligheden for afsløring og straf kan have. Det ville være alt for 
spekulativt og ville ikke sætte Kommissionen i stand til at basere sin vurdering på alle 
de relevante forhold. Men Domstolen fandt dog ikke, at denne fejlvurdering fra Rettens 
side var tilstrækkelig til at omstøde dommen.
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386. Med hensyn til adfærdsmæssige tilsagn fandt Domstolen, at Kommissionen 
havde undladt at tage hensyn til flere mulige adfærdsmæssige tilsagn i sin vurdering af 
den løftestangsadfærd, den fusionerede enhed ville kunne anlægge. Kommissionen 
gjorde i appelsagen gældende, at den rent faktisk havde vurderet tilsagnene, men fundet 
dem uacceptable, bl.a. fordi det var vanskeligt at kontrollere, om de blev opfyldt.
387. I sin dom sondrede Domstolen mellem de tilfælde, hvor der sker en øjeblik-
kelig strukturel ændring på markedet, og de tilfælde, hvor en dominerende stilling kun 
kan opnås gradvis, gennem en løftestangseffekt. I tilfælde af den sidstnævnte type kan 
det være nødvendigt at tage tilsagn angående den fremtidige adfærd med i betragtning, 
når man skal vurdere sandsynligheden for, at den fusionerede enhed vil udnytte løfte-
stangseffekten. I lyset af betragtningerne i kommissionsbeslutningen fandt Domstolen, 
at Kommissionen i den konkrete sag havde nægtet at acceptere Tetras tilsagn af rent 
principielle årsager. Domstolen stadfæstede derfor Førsteinstansrettens dom om annul-
lation af kommissionsbeslutningen til trods for Rettens retlige vildfarelse angående den 
afskrækkende virkning af EF-traktatens artikel 82.

Energias de Portugal SA (EDP) mod Kommissionen (1�2)

388. I en dom af 21. september gav Førsteinstansretten Kommissionen medhold i 
den sag, EDP havde anlagt mod Kommissionens beslutning af 9. december 2004, hvor-
ved Kommissionen erklærede en fusion gående ud på, at det traditionelle portugisiske 
elselskab, Energias de Portugal, sammen med det italienske energiselskab Eni SpA over-
tog det traditionelle portugisiske gasselskab Gás de Portugal (GDP), uforenelig med 
fællesmarkedet efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 3 (153).
389. I sin beslutning havde Kommissionen draget den konklusion, at til trods for de 
af parterne tilbudte tilsagn ville fusionen styrke EDP’s dominerende stillinger på elmar-
kederne i Portugal og GDP’s dominerende stillinger på de portugisiske gasmarkeder, 
når der åbnes op for konkurrence på disse markeder, hvilket ville resultere i, at konkur-
rencen ville blive betydeligt hæmmet på en væsentlig del af fællesmarkedet.
390. Den planlagte fusion blev vurderet i lyset af den igangværende liberalisering af 
energimarkederne overalt i EU. I Portugal er der åbnet op for konkurrence på elmarke-
derne, og på gasmarkederne skal der gradvis åbnes op. I henhold til andet gasdirektiv 
nyder Portugal godt af en undtagelse, ifølge hvilken Portugal kan vente med at påbe-
gynde liberaliseringen til senest i 2007, hvor markedet for gasforsyninger til kraftværker 
skal liberaliseres. På de øvrige gasmarkeder skal liberaliseringen finde sted senest i 2009 
for erhvervsmæssige brugere og senest i 2010 for private husstande. 
391. Den af EDP anlagte sag blev behandlet af Førsteinstansretten efter den frem-
skyndede procedure, og dommen blev afsagt efter kun syv måneder, hvilket er det hur-
tigste nogensinde i en sag af den karakter.

(�52) Sag T-87/05 EDP, Energias de Portugal SA mod Kommissionen.
(�53) Sag COMP/M.3440, ENI/EDP/GDP, vedtaget efter den tidligere fusionsforordning, Rådets forord-

ning (EC) nr. 4064/89.
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392. Retten afviste flere af sagsøgers anbringender angående vurderingen af de til-
sagn, fusionsparterne havde afgivet.

393. I særdeleshed stadfæstede Retten den fremgangsmåde, Kommissionen i dag 
lægger til grund i sin vurdering af tilsagn, hvor den først ser på, hvilke konkurrencepro-
blemer fusionen giver anledning til, og dernæst de tilsagn, der afgives for at imøde-
komme indsigelserne. Retten statuerede, at Kommissionen ikke inden for de stramme 
tidsfrister, fusionsforordningen pålægger den, kan starte helt forfra med at analysere en 
fusion i lyset af de tilsagn, der afgives, som om transaktionen blev genanmeldt under en 
anden form som følge af tilsagnene. Retten fandt, at det ville være i strid med det krav 
om hurtig sagsbehandling, der er indbygget i fusionsforordningen.

394. Med hensyn til tilsagn afgivet efter den frist, der gælder i henhold til de for-
skellige forordninger, udtalte Retten, at Kommissionen helt korrekt havde fulgt sin 
meddelelse om tilsagn ved vurderingen af tilsagnene inden for såvel el- som gassekto-
ren. Hvad angår tilsagnene i relation til gassektoren, der først blev afgivet tre dage før 
Kommissionens beslutning i sagen, pointerede Retten også, at Kommissionen havde ret 
til at forkaste dem alene med den begrundelse, at de blev afgivet så sent.

395. Hvad den materielle vurdering af fusionen angår, fandt Retten, at Kommissio-
nens konklusion om, at fusionen ville styrke GDP’s dominerende stillinger og hæmme 
konkurrencen på gasmarkederne betydeligt, beroede på en retlig vildfarelse. Retten 
erindrede om, at gasmarkederne i Portugal som følge af undtagelsen i andet gasdirektiv 
ikke var åbne for konkurrence på det tidspunkt, hvor beslutningen blev vedtaget. Efter 
Rettens opfattelse indebærer det, at eftersom der ikke bestod nogen konkurrence, var 
der på tidspunktet for den anfægtede beslutnings vedtagelse heller ingen konkurrence, 
der kunne blive hæmmet betydeligt af fusionen. Retten statuerede videre, at det var en 
fejl fra Kommissionens side, at den ved kun at tage stilling til fusionens fremtidige virk-
ninger på gasmarkederne, når disse blev liberaliseret, havde undladt at tage hensyn til 
fusionens øjeblikkelige virkninger på disse markeder. I den forbindelse henviste Retten 
til, at situationen på gasmarkederne ville blive betydeligt forbedret i kraft af fusionen, 
således som den ville blive gennemført med de ovennævnte tilsagn.

396. Til trods for denne fejl udtalte Retten imidlertid, at der ikke er nogen grund til 
at ophæve en beslutning om forbud mod en fusion, når beslutningen er baseret på flere 
grunde, der ikke er behæftet med legalitetsmangler, især grunde angående et af de rele-
vante markeder, som er tilstrækkelige til at begrunde beslutningens indhold. I den kon-
krete sag fandt Retten, at Kommissionen ikke havde gjort sig skyld i nogen åbenbar 
vildfarelse, da den fastslog, at fusionen ville bevirke, at en betydelig potentiel konkur-
rent (GDP) blev elimineret på alle elmarkederne. Det ville føre til en styrkelse af EDP’s 
dominerende stillinger på hvert elmarked, hvilket igen ville resultere i, at den effektive 
konkurrence ville blive hæmmet betydeligt. Det var i sig selv tilstrækkeligt til at retfær-
diggøre Kommissionens beslutning. Der var ikke behov for også at tage stilling til fusio-
nens vertikale virkninger.

397. Retten afviste derfor EDP’s påstand og stadfæstede Kommissionens beslut-
ning.
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Honeywell mod Kommissionen og General Electric mod Kommissionen (1��)

398. I en dom af 14. december stadfæstede Førsteinstansretten den beslutning, 
hvorved Kommissionen havde nedlagt forbud mod fusionen mellem General Electric 
Company (GE) og Honeywell Inc. (Honeywell). Kommissionen havde i juli 2001 ned-
lagt forbud mod denne fusion (155), fordi den fandt, at den ville skabe eller styrke domi-
nerende stillinger, der ville bevirke, at den effektive konkurrence på markederne for 
rum- og luftfartsprodukter samt industrisystemer vil blive hæmmet betydeligt til skade 
for aftagerne. Retten fandt fejl ved Kommissionens vurdering af fusionens konglome-
ratvirkninger og vertikale virkninger, men fandt, at alene dens horisontale virkninger 
var tilstrækkelige til at retfærdiggøre et forbud mod den. I dommen anerkendes det, at 
konglomeratfusioner under særlige omstændigheder kan være konkurrenceskadelige, 
og der opstilles nyttige retningslinjer til brug i fremtidige sager.
399. Honeywells påstand blev afvist af proceduremæssige årsager, da søgsmålet 
kun blev anlagt mod et af beslutningens aspekter (konglomeratvirkningerne) og ikke 
kunne danne grundlag for en ophævelse af beslutningen.
400. Hvad angår GE’s påstand, stadfæstede Retten kommissionsbeslutningen på 
grundlag af de horisontale virkninger, fusionen ville få på markederne for jetmotorer til 
store regionalfly, forretningsfly og små marinegasturbiner, idet den fandt, at Kommis-
sionen med rette havde afvist parternes tilsagn. Retten stadfæstede også den konklusion, 
Kommissionen havde draget om, at GE’s markedsandel inden for jetmotorer til store 
trafikfly tyder på en dominerende stilling allerede før fusionen, som forstærkes af GE’s 
vertikale integration og de særlige forhold i denne branche. Desuden forkastede Retten 
sagsøgers anbringende om, at Kommissionens beslutning var behæftet med procedure-
fejl.
401. På den anden side fandt Retten, at Kommissionens vurdering af vertikale virk-
ninger og konglomerateffekter var behæftet med åbenlyse fejl. Ifølge dommen havde 
Kommissionen i relation til vertikale virkninger påvist, at GE ville have mulighed for og 
incitament til at afskære konkurrerende flymotorfabrikanter fra at kunne levere start-
motorer til Honeywell, men ikke taget hensyn til den potentielt afskrækkende virkning, 
EF-traktatens artikel 82 kan have. Retten bemærkede, at jo mere overbevisende Kom-
missionens argumenter angående virkningerne af en sådan adfærd og jo større et inci-
tament der måtte antages at være til at anlægge en sådan adfærd, desto større sandsyn-
lighed var der for, at den ville blive fundet konkurrenceskadelig efter EF-traktatens 
artikel 82.
402. I sin dom bekræftede Retten, at konglomeratfusioner i nogle tilfælde kan have 
konkurrenceskadelige virkninger, og at teoretiske overvejelser angående konglomerat-
effekter under visse omstændigheder kan udgøre et plausibelt grundlag for at nedlægge 
forbud mod en fusion. Men ifølge dommen kræves det, at Kommissionen kan godtgøre 
dette på overbevisende måde. Med hensyn til overførslen af GE Capitals finansielle ka-

(�54) Sag T-209/0�, Honeywell mod Kommissionen, og sag T-2�0/0�, General Electric mod Kommissio‑
nen.

(�55) Sag COMP/M.2220, GE/Honeywell.



11�

II — Fusionskontrol

pacitet og GECAS’ vertikale integration på de markeder for luftfartselektronik og andre 
markeder, hvor Honeywell var aktiv, fandt Retten ikke, at Kommissionen havde ført 
tilstrækkeligt bevis herfor. Retten fandt, at de interne dokumenter angående GE’s verti-
kale integration på det finansielle område gav afgørende bevis for en styrkelse af den 
dominerende stilling, GE før fusionen havde på markedet for jetmotorer, men at kom-
missionsbeslutningen ikke indeholdt tilstrækkeligt belæg for, at den fusionerede enhed 
ville udnytte sin finansielle styrke til at sikre, at aftagerne altid ville vælge Honeywells 
produkter. I den henseende er belæg for tidligere adfærd ikke tilstrækkeligt til at kon-
kludere, at den fusionerede enhed ville have udnyttet sin finansielle styrke i fremtiden. 
Desuden bemærkede Retten, at Kommissionen ikke havde fremlagt nogen økonomisk 
analyse, der beviste, at den pris, GE på kort sigt måtte betale på det kommercielle om-
råde for at overbevise sine kunder om, at de skulle købe Honeywell-produkter, kunne 
dækkes ind gennem de merindtægter, GE senere ville opnå.
403. Med hensyn til de konglomeratvirkninger, der beroede på pakkesalg, fandt 
Retten også, at Kommissionen skulle bevise, at den fusionerede enhed både havde mu-
lighed for og incitament til at udbyde pakkeløsninger. Retten fandt i den forbindelse 
ikke, at Honeywells hidtidige praksis med at udbyde pakker, havde tilstrækkelig bevis-
kraft. Desuden hæftede Retten sig ved, at Kommissionens økonomiske model var blevet 
opgivet, da Kommissionen ikke kunne afsløre de fortrolige data, den byggede på, over 
for parterne, og konkluderede desuden, at de økonomiske teorier, som var blevet frem-
lagt af de forskellige økonomer, der var blevet hørt, kunne diskuteres. Ud fra de samme 
kriterier angående konglomeratfusioner, som den havde opstillet i Tetra Laval-sagen, 
drog Retten den konklusion, at Kommissionen ikke havde godtgjort, at den fusionerede 
enhed ville have solgt GE’s motorer og Honeywells luftfartselektronik og andre produk-
ter som pakkeløsninger. Retten statuerede, at i mangel af bevis herfor, er alene den om-
stændighed, at den fusionerede enhed ville have flere forskellige produkter at sælge, ikke 
tilstrækkelig til at drage den konklusion, at der ville blive skabt dominerende stillinger. 
Ligesom i Tetra Laval-sagen fandt Retten, at Kommissionen ikke havde taget hensyn til 
den virkning, EF-traktatens artikel 82 kan have med hensyn til at afskrække fra at bund-
te homogene eller blandede produkter i pakker.
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Figur 4
Antal endelige beslutninger siden 1999 og antal anmeldelser 
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Figur 5
Sagernes fordeling på fusionstype (1996-2005)

Overtagelse af
majoritet

47 %

Aftalt overtagelse
7 %

Joint venture/fælles
kontrol

40 %

Diverse
6 %





119

iii — statsstØtteKontrol

a — rets- og FortolKningsregler

1. Forordninger, retningslinjer og meddelelser

1.1. Handlingsplan for statsstøtte

BoKs 3: HanDlingsplan For statsstØtte

I juni fremlagde Kommissionen en handlingsplan for statsstøtte (1), hvori den ud-
stak hovedretningslinjerne for en omfattende reform af statsstøttereglerne og -pro-
cedurerne i de kommende fem år. Kommissionen vil navnlig anvende EU’s stats-
støtteregler til at anspore medlemsstaterne til at bidrage til Lissabon-strategien ved 
især at yde støtte til forbedring af EU-virksomhedernes konkurrenceevne og opret-
telse af varige arbejdspladser (støtte til FoU, innovation og risikovillig kapital til 
mindre virksomheder), til social og regional samhørighed og til forbedring af de 
offentlige tjenester. Kommissionen vil også rationalisere og strømline procedurer-
ne, så reglerne bliver klarere, og der skal anmeldes mindre støtte, ligesom den vil 
gøre beslutningsprocessen hurtigere.
Handlingsplanen for statsstøtte bygger på følgende elementer:
— mindre og bedre målrettet statsstøtte i overensstemmelse med Det Europæiske 

Råds gentagne erklæringer, så de offentlige midler anvendes effektivt til gavn for 
EU’s borgere med hensyn til øget økonomisk effektivitet, større vækstskabelse 
og oprettelse af varige arbejdsplader, social og regional samhørighed, forbed-
ring af tjenesterne af generel økonomisk interesse, bæredygtig udvikling og kul-
turel forskelligartethed

— en finere økonomisk indfaldsvinkel, så mindre konkurrencefordrejende støtte, 
især i de tilfælde, hvor det er vanskeligere at skaffe kapital på finansmarkederne, 
kan godkendes lettere og hurtigere, og Kommissionen kan koncentrere sine res-
sourcer om sager, der vil kunne skabe mere alvorlige fordrejninger af konkur-
rencen og handelen

— mere strømlinede og effektive procedurer, bedre håndhævelse, større forudsige-
lighed og gennemsigtighed; f.eks. skal medlemsstaterne for øjeblikket anmelde 
de fleste af deres statsstøtteprojekter til Kommissionen; Kommissionen foreslår, 
at flere foranstaltninger fritages for anmeldelsespligten, og at procedurerne for-
enkles

(�) KOM(2005) �07 endelig af 7.6.2005, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/ 
reform.html
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— et fælles ansvar mellem Kommissionen og medlemsstaterne: Kommissionen 
kan ikke forbedre regler og praksis på statsstøtteområdet, uden at medlemssta-
terne bidrager effektivt dertil, og uden at de opfylder deres forpligtelser til at 
anmelde eventuelle støtteprojekter og håndhæve reglerne korrekt.

Reformen er ikke et fuldstændigt brud med den nuværende praksis, men snarere et 
forsøg på at forbedre de gældende regler, så de bliver mere effektive og mere veleg-
nede i forbindelse med de udfordringer, vi står over for, nemlig udvidelsen og Lis-
sabon-strategien. Den er et forsøg på at forklare politikken bedre, at anvende en fi-
nere økonomisk indfaldsvinkel til at forbedre reglerne gennem en afklaring af, på 
hvilket grundlag en foranstaltning, der skal betragtes som statsstøtte, skal godkendes 
af Kommissionen, eller i stedet erklæres uforenelig med fællesmarkedet. Kommis-
sionen har endvidere lagt stor vægt på de europæiske borgere i denne proces ved at 
sende sit reformprogram til høring og ved at indhente synspunkter om forslagene.
Under høringsprocessen, der blev afsluttet i september, blev der fremsat bemærknin-
ger fra mere end 130 interesserede parter. Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og Europa-Parlamentet fremsatte også bemærkninger. Efter 
en vurdering af høringsresultaterne er Kommissionen begyndt at gennemføre hand-
lingsplanens forskellige aspekter, herunder udarbejdelse af fremtidige regler.
Kommissionen agter at vedtage nye rammebestemmelser for FoU samt innovation 
og nye retningslinjer for risikovillig kapital i løbet af sommeren 2006, en generel 
gruppefritagelsesforordning i begyndelsen af 2007 og nye retningslinjer for støtte til 
miljøbeskyttelse i 2007.

1.2. Retningslinjer for national regionalstøtte for 2007-2013

404. Hvorvidt regionalstøtte er forenelig med EF-traktaten afgøres på grundlag af 
Kommissionens retningslinjer for regionalstøtte. De gældende retningslinjer for regio-
nalstøtte blev vedtaget i 1998 for en ubegrænset periode. I april 2003 besluttede Kom-
missionen at anvende disse retningslinjer indtil 2006 og i god tid foretage en revision af 
dem for perioden efter 2006, således at medlemsstaterne og Kommissionen inden ud-
gangen af 2006 kunne opstille, anmelde og godkende regionalstøttekortene for perioden 
efter den 1. januar 2007. Disse nye retningslinjer skal gælde for hele den næste program-
periode for strukturfondene, nemlig fra 2007-2013.
405. Som forberedelse til de nye retningslinjer indledte Kommissionen en omfat-
tende høringsproces i april 2003. Medlemsstaterne fik tilsendt to debatoplæg, som også 
blev stillet til rådighed på Kommissionens websted for konkurrence. Generaldirektora-
tet for Konkurrence udarbejdede et dokument, som indeholdt et udkast til retningslin-
jer, og det blev i juli sendt til medlemsstaterne og sat på Kommissionens websted for 
konkurrence. Der blev tilrettelagt to multilaterale møder med eksperter fra medlems-
staterne, EØS-landene, Rumænien og Bulgarien i februar og september, og der blev 
holdt mange møder på alle niveauer med repræsentanter for de berørte regioner. Kom-
missionen modtog i alt mere end 500 indlæg fra interesserede parter. Regionsudvalget 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse om revisionen af 
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retningslinjerne, som i vid udstrækning blev taget i betragtning. Europa-Parlamentet 
vedtog på eget initiativ en betænkning om retningslinjerne den 15. december, som også 
blev taget i betragtning i vidt omfang.
406. Kommissionen vedtog retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte den 
21. december. Den foreløbige tekst er tilgængelig på Kommissionens websted for kon-
kurrence (156), og den endelige tekst vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Ti-
dende.
407. Ved udarbejdelsen af de nye retningslinjer har to principper været af funda-
mental betydning:
• behovet for at bidrage væsentligt til EU’s samhørighedspolitik ved at sikre den størst 

mulige overensstemmelse med forordningerne for strukturfondene
• behovet for at efterkomme de opfordringer til mindre og bedre målrettet støtte, som 

Det Europæiske Råd flere gange har fremsat i sine konklusioner, på grundlag af den 
generelle fremgangsmåde, der er fastsat i handlingsplanen for statsstøtte.

408. I overensstemmelse med disse principper er de tre vigtigste elementer i de nye 
retningslinjer:
• behovet for at omdirigere regionalstøtten til de dårligst stillede regioner i EU’s 25, og 

snart 27, medlemsstater, og samtidig sikre medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet 
til selv at udpege andre regioner som støtteberettigede på grundlag af lokale forhold 
med hensyn til velstand og arbejdsløshed

• behovet for at forbedre konkurrenceevnen i EU, medlemsstaterne og regionerne ge-
nerelt gennem klart differentierede og velafbalancerede lofter for støtteintensiteten, 
som skal afspejle de enkelte regionale problemers betydning og bekymringen over 
deres afsmittende virkning på områder, der ikke er støtteberettigede

• behovet for at sikre en gnidningsløs overgang fra det gældende til det nye system, så 
der bliver tilstrækkelig tid til tilpasninger, og så de tidligere resultater ikke bringes i 
fare.

409. I regioner, der ikke er støtteberettigede efter retningslinjerne for regionalstøtte, 
kan der ydes andre former for støtte til fremme af regionaludviklingen (såsom støtte til 
FoU, risikovillig kapital, uddannelse og miljøbeskyttelse osv.). Som anført i handlings-
planen for statsstøtte er disse former for horisontal støtte ved at blive omlagt, så de giver 
medlemsstaterne vide muligheder for at gennemføre de regionale målsætninger for 
konkurrenceevnen og beskæftigelsen, der er fastsat i forordningerne om strukturfon-
dene, og at rette op på bestemte markedssvigt, der kan forekomme i disse regioner.

1.3. Nye rammebestemmelser for FoU og innovation

410. De gældende EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvik-
ling (157) skulle gælde til den 31. december (158), men blev forlænget indtil den 31. de-

(�56) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
(�57) EFT C 45 af �7.2.�996, ændret ved Kommissionens meddelelse om ændring af EF-rammebestem-

melserne for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 48 af �3.2.�998, s. 2).
(�58) EFT C ��� af 8.5.2002.
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cember 2006 (159). I handlingsplanen for statsstøtte besluttede Kommissionen at »over-
veje, om rammebestemmelsernes anvendelsesområde bør udvides til at omfatte støtte til 
bestemte innovationsaktiviteter, der ikke i forvejen er omfattet af de eksisterende ret-
ningslinjer eller forordninger, og således udarbejde rammebestemmelser for FoU og 
innovation« (160).
411. Efter Kommissionens vedtagelse af et høringsdokument om innovation var 
det umuligt at få udarbejdet fælles rammebestemmelser for FoU og innovation inden 
udgangen af 2005. I begyndelsen af 2006 skulle der første gang udveksles synspunkter 
med medlemsstaterne med henblik på vedtagelse af de kommende rammebestemmel-
ser for FoU og innovation i løbet af sommeren 2006. Kommissionen besluttede derfor 
at anvende de eksisterende rammebestemmelser for FoU, indtil de nye kunne træde i 
kraft senest den 31. december 2006.
412. I september indledte Kommissionen en offentlig høring om foranstaltninger 
til forbedring af statsstøtte til innovation. De foreslåede forbedringer, der var anført i et 
udkast til meddelelse om statsstøtte til innovation (161), omfatter regler for støtte til in-
novation, kriterier, der skal hjælpe de offentlige myndigheder med at gøre støtten mere 
målrettet, afklaring af reglerne for at øge retssikkerheden og forenkling af retsgrundla-
get.
413. I meddelelsen opfordrede Kommissionen interesserede parter til at fremsætte 
bemærkninger til en række konkrete foranstaltninger, hvortil Kommissionen kunne 
godkende statsstøtte gennem ex ante-regler og -kriterier. På grundlag af resultaterne af 
høringen, som Kommissionen for øjeblikket er ved at vurdere, vil der blive indføjet nye 
bestemmelser i de gældende statsstøtteregler. Disse bestemmelser vil ikke blot sikre de 
medlemsstater, der anvender dem, en hurtigere godkendelse af statsstøtte til innovation, 
men også bistå medlemsstaterne med at anvende de offentlige midler mere målrettet.
414. Kommissionen gør det klart i forbindelse med høringen, at statsstøtte ikke er 
løsningen på alle EU’s problemer med hensyn til konkurrenceevne eller innovation. 
Kommissionen erkender, at statsstøttepolitikken i forbindelse med bestræbelserne på at 
skabe vækst og beskæftigelse kan benyttes aktivt til fremme af innovation ved at rette op 
på de markedssvigt, der forhindrer markederne i at skabe innovation på naturlig måde; 
men den understreger også, at der først og fremmest er behov for en effektiv konkur-
rence for at få erhvervslivet til at slå ind på en mere innovativ kurs. Konkurrencen ska-
ber nye incitamenter for virksomhederne til at udtænke nye idéer og nye produkter, får 
dem til at tilpasse sig efter de ændrede forhold og straffer dem, som står i stampe eller 
sakker bagud. Det er derfor af overordentlig stor betydning at sikre, at konkurrencen 
bliver en drivkraft for innovation.
415. I overensstemmelse med den finere økonomiske indfaldsvinkel, der er fastsat i 
handlingsplanen for statsstøtte, indeholder meddelelsen klare metoder til udarbejdelse 
af statsstøtteforanstaltninger til innovation. Statsstøtte kan i princippet godkendes, når 

(�59) EUT C 3�0 af 8.�2.2005.
(�60) Punkt 28 i handlingsplanen for statsstøtte.
(�6�) KOM(2005) 436 endelig af 2�.9.2005. Pressemeddelelse IP/05/��69. MEMO/05/33.
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a) støtteinstrumentet er rettet mod et veldefineret markedssvigt, b) statsstøtte er det 
mest velegnede politiske instrument (hvilket ikke altid er tilfældet, da strukturpolitik-
ken eller reguleringsindgreb undertiden kan være mere velegnede), c) støtten tilskynder 
til innovation og står i rimeligt forhold til det fastlagte mål, og d) konkurrenceforvrid-
ningerne er begrænsede.
416. Forslagene til innovationsstøtte omfatter seks brede områder, nemlig innova-
tive nyoprettede virksomheder, risikovillig kapital, indarbejdelse af innovation i de gæl-
dende statsstøtteregler for forskning og udvikling (FoU), innovationsformidlere, ud-
dannelse og mobilitet mellem universiteternes forskningspersonale og SMV samt 
videncentre for projekter af fælles europæisk interesse.

1.4. Meddelelse om statsstøtte til eksportkreditforsikring

417. Meddelelsen om anvendelsen af statsstøttereglerne på kortfristet eksportkredit-
forsikring (162) udløb den 31. december. På grundlag af en undersøgelse af situationen på 
det private genforsikringsmarked inden for eksportkreditforsikringer og efter høring af 
medlemsstaterne og andre interesserede parter besluttede Kommissionen at lade defini-
tionen af markedsmæssige risici i 2001-meddelelsen være uændret. I betragtning af at 
den forsikringsdækning ved eksportkreditter, som private forsikringsselskaber tilbyder 
SMV med en begrænset eksportomsætning, er utilstrækkelig, eller at en sådan forsik-
ringsdækning slet ikke findes i de fleste medlemsstater, besluttede Kommissionen dog 
midlertidigt at anse deres eksportrelaterede risici for ikke at være markedsmæssige, for så 
vidt der ikke for øjeblikket findes noget privat marked i medlemsstaterne. Herved tages 
der også hensyn til behovet for, at det private marked tilpasser sig det større marked, som 
EU’s udvidelse medfører. Denne nye bestemmelse vil gælde fra 1. januar 2006 til 31. de-
cember 2010. Kommissionen vil dog foretage en vurdering af markedssituationen for 
SMV med en begrænset eksportomsætning inden for tre år. Hvis forsikringsdækningen 
i forbindelse med eksportkreditter til sådanne SMV viser sig at være tilstrækkelig tilgæn-
gelig på det private marked, vil Kommissionen ændre denne meddelelse, så deres eks-
portrelaterede risici betragtes som »markedsmæssige«. Kommissionen offentliggjorde 
den endelige meddelelse (163) i december. Samtidig besluttede den at forlænge 1997-med-
delelsens gyldighedsperiode indtil den 31. december 2010.

1.5. Revision af rammebestemmelserne for støtte til miljøbeskyttelse

418. Kommissionen har indledt en revision af de gældende rammebestemmel-
ser (164), som finder anvendelse indtil udgangen af 2007, med henblik på at udarbejde 
nye rammebestemmelser for støtte til miljøbeskyttelse. Som udgangspunkt udsendte 
Kommissionen et spørgeskema (165) i august og opfordrede alle medlemsstater og andre 

(�62) EFT C 28� af �7.9.�997, ændret i EFT C 2�7 af 2.8.200� og EUT C 307 af ��.�2.2004.
(�63) EUT C 325 af 22.�2.2005. Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om ændring af med-

delelse i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. �, [nu artikel 88] med henblik på anvendelse af 
traktatens artikel 92 og 93 (nu artikel 87 og 88) på kortfristet eksportkreditforsikring.

(�64) EF-rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EFT C 37 af 3.2.200�).
(�65) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/009�0_questionnaire_env_en.pdf
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interesserede parter til at give oplysninger om deres erfaringer med de nuværende ram-
mebestemmelser. Spørgeskemaet indeholdt en lang række spørgsmål, for eksempel om 
der burde indføres en gruppefritagelse for støtte til miljøbeskyttelse, hvilke kategorier af 
støtte til miljøbeskyttelse der burde medtages, om »forureneren betaler«-princippet 
burde styrkes, om der burde godkendes mindre støtte til forurenende virksomheder, om 
der burde indføres mulighed for at yde støtte til miljømæssig innovation osv. Kommis-
sionen vil analysere svarene og inddrage konklusionerne i det nye udkast til rammebe-
stemmelser for støtte til miljøbeskyttelse, som vil blive drøftet med medlemsstaterne i 
løbet af 2006.

1.6. Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

BoKs 4: tjenesteyDelser aF alminDelig ØKonomisK interesse

Som et af de første initiativer inden for handlingsplanen på statsstøtteområdet blev 
der i juli udsendt en omfattende pakke vedrørende statsstøtte og finansiering af of-
fentlige tjenesteydelser. Den pakke, som Kommissionen vedtog, skaber større rets-
sikkerhed for finansieringen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 
Foranstaltningerne vil sikre, at virksomhederne kan modtage offentlig støtte til 
dækning af alle deres omkostninger, herunder en rimelig fortjeneste, i forbindelse 
med udførelsen af de offentlige tjenester, som de offentlige myndigheder har over-
draget dem, samtidig med at det sikres, at de ikke får for stor en kompensation, der 
kan fordreje konkurrencen. Det kan accepteres, at der ydes den nødvendige kom-
pensation for udførelsen af offentlige tjenester, men det er ikke berettiget, at der 
ydes overkompensation, eller at der er tale om krydssubsidiering af tilstødende 
markeder. Foranstaltningerne gælder kun for virksomheder, der udøver erhvervs-
aktiviteter, da finansiel støtte til virksomheder, der ikke udøver erhvervsaktiviteter 
(f.eks. obligatoriske socialsikringsordninger) ikke betragtes som statsstøtte.
Foranstaltningerne er udarbejdet i form af en kommissionsbeslutning (10), ram-
mebestemmelser (11) for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste og 
en ændring af Kommissionens direktiv om gennemskuelighed i de økonomiske for-
bindelser (12).
Pakken er vigtig, fordi kompensation i forbindelse med mange små tjenester kunne 
anses for statsstøtte, jf. EF-Domstolens dom i Altmark-sagen i juli 2003 (13), og den 
indebærer en pragmatisk, ubureaukratisk løsning på dette problem ved at fritage 
sådanne former for statsstøtte fra anmeldelsespligten, så længe kompensationen 
ikke overstiger, hvad der er nødvendigt.
I Kommissionens beslutning (i henhold til artikel 86, stk. 3) anføres betingelserne 
for, at kompensation til virksomheder for levering af offentlige tjenester, er forenelig 
med EU’s statsstøtteregler (en klart defineret forpligtelse til at levere offentlige tje-
nester og ingen overkompensation) og ikke skal anmeldes til Kommissionen på 
forhånd. Beslutningen gælder for kompensation på under 30 mio. EUR om året, 
forudsat at modtagerne har en årsomsætning på under 100 mio. EUR. Kompensa-
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tionen til hospitaler og sociale boligselskaber for tjenester af almindelig økonomisk 
interesse er også omfattet af beslutningen uanset de involverede beløb, hvilket også 
er tilfældet med kompensation for luft- og søtransport til øer samt til lufthavne og 
havne, der på grundlag af passagertallet ikke overstiger bestemte tærskler.
Hospitaler og sociale boligselskaber er helt fritaget for anmeldelsespligten uanset 
størrelsen af kompensatitionen, fordi driften af et hospital eller sociale boligselska-
bers ejendomsinvesteringer medfører meget store støttebeløb pr. virksomhed. Det 
betyder, at støtten næsten altid vil overstige tærsklerne, og at næsten alle hospitaler 
skulle anmeldes til Kommissionen. Dette ville medføre en kæmpemæssig admini-
strativ byrde.
Det betyder naturligvis ikke, at medlemsstaterne frit kan yde statsstøtte: Hospitaler-
nes fritagelse for anmeldelsespligten i henhold til beslutningen gælder kun, hvis alle 
betingelser er opfyldt, og især må der ikke være nogen overkompensation, ligesom 
der skal være tale om en klart defineret forpligtelse til at levere offentlige tjenester.
Medlemsstaterne har fortsat ansvaret for at definere, hvad »offentlig tjeneste« inde-
bærer, kvaliteten af tjenesten, og hvordan de ønsker at levere disse tjenester.
Kommissionens rammebestemmelser fastlægger betingelserne for, at kompensati-
on, der ikke er omfattet af beslutningen, kan være forenelig med statsstøttereglerne. 
En sådan kompensation skal anmeldes til Kommissionen på grund af den større 
risiko for konkurrencefordrejninger. Kompensation, der overstiger omkostninger-
ne ved den offentlige tjeneste, eller anvendes af virksomhederne på andre konkur-
renceudsatte markeder, er ikke berettiget og er uforenelig med EF-traktatens stats-
støtteregler.
Ændringen i Kommissionens direktiv om finansiel gennemskuelighed tydeliggør, at 
virksomheder, der modtager kompensation og både opererer på markeder for of-
fentlige tjenester og på andre markeder, skal føre særskilte regnskaber for deres 
forskellige aktiviteter for at undgå krydssubsidiering.

2. landbrug

2.1. Ny årlig indberetning af statsstøtte

419. Den 1. marts blev der indledt en ny æra for indberetning af statsstøtteudgifter 
til landbrugssektoren. Medlemsstaterne skal nu indberette deres årlige statsstøtteudgif-
ter til landbrugssektoren i et nyt, forenklet og ensartet elektronisk format, som gør det 
let at foretage en sammenligning mellem medlemsstaterne, at beregne de samlede ud-
gifter, at identificere udgiftskategorierne osv. Det ensartede format vil øge gennemsig-
tigheden betydeligt. Tidligere varierede indberetningen i vid udstrækning fra den ene 
medlemsstat til den anden. Til trods for at Kommissionen indledte overtrædelsesproce-
durer, indsendte nogle medlemsstater aldrig eller kun i enkelte tilfælde årsrapporter, og 
da rapporterne var af meget varierende kvalitet, gjorde det undersøgelserne og sam-
menligningerne særdeles vanskelige.
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420. De nye rapporter er et yderligere eksempel på de væsentlige bestræbelser på en 
forenkling, der udfoldes på statsstøtteområdet. Som følge heraf meddelte alle EU’s 25 
medlemsstater, bortset fra Luxembourg og Portugal, udførlige oplysninger om deres 
statsstøtteudgifter for 2004.

2.2. Gennemsigtighed

421. I henhold til bilag IV, del 4, punkt 4 til tiltrædelsestraktaten om eksisterende 
statsstøtte i landbrugssektoren kunne de nye medlemsstater give Kommissionen med-
delelse om alle ordninger og konkrete støtteprojekter, der var blevet gennemført inden 
tiltrædelsen og stadig blev anvendt efter tiltrædelsen, så Kommissionen kunne betragte 
dem som »eksisterende« støtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 88, stk. 1. Indtil 
udgangen af det tredje år fra tiltrædelsestidspunktet skal de nye medlemsstater, hvis det 
er nødvendigt, ændre disse foranstaltninger, så de bringes i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer. Efter dette tidspunkt vil støtte, der betragtes som ufor-
enelig med disse retningslinjer, blive betragtet som ny støtte.
422. Tiltrædelsestraktaten pålægger Kommissionen at offentliggøre en liste over 
støtteforanstaltninger, som den har godkendt som eksisterende støtte. Den 17. juni of-
fentliggjorde Kommissionen en liste over eksisterende støtteforanstaltninger i Den 
Europæiske Unions Tidende (166), og den har desuden sat alle eksisterende statsstøttefor-
anstaltninger, som de 10 nye medlemsstater har anmeldt, på Direktoratet for Landbrugs 
netsted i deres fulde ordlyd. I alt 451 foranstaltninger er således blevet tilgængelige. 
Dette er et stort skridt hen imod større gennemsigtighed på statsstøtteområdet. Da dis-
se eksisterende statsstøtteforanstaltninger ikke skal undersøges indgående af Kommis-
sionen, ville det nemlig ellers være vanskeligt for offentligheden at få kendskab til ind-
holdet i de statsstøtteforanstaltninger, der anvendes i de nye medlemsstater. Denne 
gennemsigtighed forbedrer især retssikkerheden for landmændene i de nye medlems-
stater, da de (og deres repræsentanter) nu let kan kontrollere, om den statsstøtte, de har 
modtaget, er omfattet af en eksisterende støtteordning.
423. De foranstaltninger, der er givet meddelelse om, fordeler sig på de nye med-
lemsstater således: Tjekkiet (63), Litauen (30), Letland (33), Slovakiet (32), Estland (23), 
Malta (19), Ungarn (108), Cypern (70), Polen (51) og Slovenien (22). Kommissionen 
har offentliggjort disse eksisterende foranstaltninger i deres fulde ordlyd på Direktoratet 
for Landbrugs netsted (167).

3. Kulindustri

424. Udvidelsen af EU har øget antallet af kulproducerende lande fra 3 (Tyskland, 
Det Forenede Kongerige, Spanien) til 7 (nu også Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn). 
På trods af den seneste dramatiske stigning i spotmarkedsprisen på kul er den tyske, den 
spanske og den ungarske kulindustri stadig ikke konkurrencedygtig uden betydelige 
statsmidler til den løbende kulproduktion. Situationen er bedre i Det Forenede Konge-

(�66) EUT C �47 af �7.6.2005.
(�67) http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/index_en.htm
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rige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet, hvor statsstøtten kun omfatter overtagne gældsfor-
pligtelser og omkostninger til initialinvesteringer.

425. I juni godkendte Kommissionen de langfristede omstruktureringsplaner for 
kulindustrien i Tyskland, Polen og Ungarn. Disse planer var blevet anmeldt i 2004 og 
omfatter årene 2004-2010. Efter indledning af den formelle procedure godkendte Kom-
missionen i december omstruktureringsplanen for den spanske kulindustri for perio-
den 2003-2005. I 2005 indsendte Slovakiet sin plan for initialinvesteringer for perioden 
2005-2010.

426. I 2005 vedtog Kommissionen også en række individuelle statsstøttebeslutnin-
ger. Den vedtog 4 beslutninger om godkendelse af henholdsvis statsstøtte til overtagne 
gældsforpligtelser til den slovakiske mine HBP, investeringsstøtte til den tjekkiske mine 
Lignin Hodin, statsstøtte til overtagne gældsforpligtelser til en række tjekkiske miner og 
den årlige statsstøtte til den tyske kulindustri for 2005.

4. transport

427. Et af de vigtigste mål for den fælles transportpolitik er fremme af miljøvenlige 
transportformer for at mindske transportens negative virkninger.

428. I denne forbindelse betragtes moderniseringen af jernbanesektoren som et 
nøgleelement i EU’s fælles transportpolitik. Jernbanetransporten skal gøres så konkur-
rencedygtig, at den fortsat kan være en vigtig aktør inden for transportsystemet i et 
udvidet EU. Inden januar 2007 vil hele EU’s godstransportnet på både internationalt og 
nationalt plan være fuldstændigt åbnet for konkurrence. Tilgangen af nye jernbanesel-
skaber skulle gøre sektoren mere konkurrencedygtig og anspore de nationale selskaber 
til at omstrukturere.

429. Der vil i 2006 blive udsendt særlige retningslinjer for jernbanesektoren. Ho-
vedformålet hermed er at fastlægge en fælles fremgangsmåde, når det gælder offentlige 
bidrag til denne sektor. Det er nødvendigt ud fra både et juridisk og et politisk syns-
punkt, at de nationale myndigheder, selskaber og privatpersoner på en klar og gennem-
sigtig måde oplyses om, hvilke regler der gælder for jernbanesektoren inden for disse 
nye og mere konkurrencebetonede rammer. Dette initiativ vil øge gennemsigtigheden 
og retssikkerheden væsentligt.

430. Hvad lovgivningen angår, offentliggjorde Kommissionen i juni, efter høring af 
medlemsstaterne i april, et foreløbigt forslag til ændring af de minimis-forordningen, så 
den omfatter transportsektoren (undtagen støtte til vejtransportselskabers køb af køre-
tøjer), men ikke kulindustrien. Kommissionen modtog bemærkninger fra alle interes-
serede parter inden udgangen af juli. Efter offentliggørelsen af grønbogen om energief-
fektivitet og vedtagelse af et forslag til direktiv om fremme af miljøvenlige biler i 
forbindelse med offentlige indkøb spiller statsstøtte til forbedring af de forskellige trans-
portmåders energiforbrug en stadig vigtigere rolle. Kommissionen har godkendt støt-
teordninger med dette formål til Tyskland og Tjekkiet. I forbindelse med den igangvæ-
rende revision af rammebestemmelserne for støtte til miljøbeskyttelse vil dette aspekt 
spille en væsentlig rolle.
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431. Med hensyn til luftfartssektoren vedtog Kommissionen den 6. september en 
meddelelse om retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luft-
fartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne (168). Efter en omfattende offentlig 
høring har Kommissionen vedtaget nye regler, som vil fremme udviklingen af regionale 
lufthavne. Disse regler fastlægger betingelserne for, at der kan ydes startstøtte til luft-
fartsselskaber til beflyvning af nye ruter fra regionale lufthavne. Nye regionale luftruter 
vil fremme mobiliteten i EU og regionaludviklingen. De nye klare regler vil sikre, at der 
er tale om ligebehandling mellem offentlige og private lufthavne, og at luftfartsselskaber, 
der modtager støtte, ikke begunstiges urimeligt. Reglerne giver også lufthavnene og 
medlemsstaterne vejledning med hensyn til offentlig finansiering af lufthavne gennem 
fastlæggelse af retsgrundlaget for aftaler mellem lufthavne og luftfartsselskaber. De nye 
retningslinjer vil øge gennemsigtigheden og hindre diskrimination i forbindelse med de 
aftaler, der indgås af de regionale lufthavne og luftfartsselskaberne om startstøtte.

5. gennemsigtighed

432. Kommissionen udarbejder fortsat to årlige udgaver af resultattavlen for stats-
støtte. I efterårsudgaven i 2005 (169) blev det undersøgt, hvorvidt medlemsstaterne havde 
opfyldt Lissabon-målene med hensyn til mindre og bedre målrettet statsstøtte, og den 
indeholdt en oversigt over den (potentielt) konkurrencefordrejende statsstøtte, som 
medlemsstaterne havde ydet i 2004, fordelt på beløb og type, samt en undersøgelse af de 
underliggende tendenser. For første gang blev der fremlagt omfattende oplysninger for 
alle EU’s 25 medlemsstater. Denne udgave indeholdt også særlige oplysninger om stats-
støtte til miljøbeskyttelse og energibesparelser. Forårsudgaven i 2005 (170) indeholdt op-
lysninger om, hvordan Kommissionen havde behandlet en række sager om statsstøtte til 
public service radio- og tv-virksomhed, og en omfattende gennemgang af tilbagesøg-
ningen af ulovlig statsstøtte. En onlineresultattavle (171) indeholder elektroniske udgaver 
af denne og de tidligere resultattavler samt en række nøgleindikatorer og et stort antal 
statistiske tabeller.
433. Efter en indgående revision vil der blive foretaget en større omlægning af 
Kommissionens statsstøtteregister (172), som er planlagt til at være fuldt operationelt in-
den midten af 2006. Registret indeholder detaljerede oplysninger om alle statsstøttesa-
ger, som Kommissionen har truffet en endelig beslutning om siden den 1. januar 2000. 
Det ajourføres dagligt og sikrer dermed, at offentligheden hele tiden har adgang til de 
seneste statsstøttebeslutninger.

(�68) Kommissionens meddelelse — EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte 
til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne (EUT C 3�2 af 9.�2.2005, s. �).

(�69) KOM(2005) 624 endelig af 9.�2.2005, State Aid Scoreboard, Autumn 2005 update.
(�70) KOM(2005) �47 endelig af 20.4.2005, State Aid Scoreboard, Spring 2005 update.
(�7�) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/
(�72) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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6. udvidelsen

6.1. Eksisterende støtte i de nye medlemsstater

434. Ifølge tiltrædelsestraktaten af 2003 skulle følgende støtteforanstaltninger be-
tragtes som eksisterende støtte i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1, fra tiltrædel-
sestidspunktet:
• støtteforanstaltninger iværksat inden den 10. december 1994
• støtteforanstaltninger opført i tillægget til tiltrædelsestraktaten (traktatlisten)
• støtteforanstaltninger, der blev iværksat inden tiltrædelsen og stadig blev anvendt 

efter den, og som inden tiltrædelsestidspunktet blev vurderet af den nye medlems-
stats statsstøttemyndigheder og fundet forenelige med gældende fællesskabsret, og 
som Kommissionen ikke havde gjort nogen indsigelse mod på grund af alvorlig tvivl 
om, at foranstaltningen var forenelig med fællesmarkedet (interimsprocedure).

435. Alle foranstaltninger, der skulle betragtes som statsstøtte, men ikke opfyldte 
ovennævnte betingelser, blev betragtet som ny støtte på tiltrædelsestidspunktet i forbin-
delse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 88, stk. 3.
436. Efter interimsproceduren havde de 10 nye medlemsstater mulighed for at give 
meddelelse om støtteforanstaltninger fra begyndelsen af 2003 til tiltrædelsestidspunk-
tet. Ved udgangen af 2005 havde Kommissionen afsluttet sin foreløbige vurdering af alle 
foranstaltninger, den havde fået meddelelse om, og afsluttede dermed interimsprocedu-
ren for de 10 nye medlemsstater. Der blev givet meddelelse om i alt 559 foranstaltninger. 
Kommissionen vedtog en foreløbig beslutning om 344 foranstaltninger (62 %), og de 
resterende 215 foranstaltninger (38 %) blev enten trukket tilbage af de nye medlems-
stater, fordi de blev anset for ikke at gælde efter tiltrædelsen eller ikke at være iværksat 
inden, eller de blev genstand for andre procedurer, som f.eks. de procedurer, der gælder 
for kulindustrien. Af de 344 foranstaltninger, hvor der blev vedtaget en foreløbig beslut-
ning, blev 335 foranstaltninger (97 %) godkendt som eksisterende støtte. Kommissio-
nen besluttede at indlede den formelle undersøgelsesprocedure med hensyn til de reste-
rende 9 foranstaltninger (3 %).

6.2. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

437. Ifølge Kommissionens omfattende rapport fra oktober om, hvorvidt Bulgarien 
og Rumænien er tilstrækkeligt forberedte til EU-medlemskab, har begge lande fortsat 
gjort fremskridt med hensyn til vedtagelse og gennemførelse af EU-lovgivning og er på 
dette område nået meget langt. Rumænien og Bulgarien blev opfordret til at øge indsat-
sen på det konkurrencepolitiske område, især med hensyn til håndhævelsen af statsstøt-
tereglerne. Kommissionen vil fortsat kontrollere nøje indtil tiltrædelsestidspunktet, at 
der gøres fremskridt på dette område, og den vil forelægge Rådet og Parlamentet en 
tilsynsrapport i april/maj 2006. På det tidspunkt kan Kommissionen eventuelt anbefale 
Rådet at udsætte Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse indtil den 1. januar 2008, hvis 
der er alvorlig risiko for, at et af de to lande er klart uforberedte på at opfylde kravene til 
medlemskab fra januar 2007 på en række vigtige områder.
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438. Traktaten af 2005 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU indeholder 
de samme betingelser, som gjaldt for de 10 nye medlemsstaters tiltrædelse i 2004 med 
hensyn til statsstøtteforanstaltninger, der skal betragtes som eksisterende støtte fra til-
trædelsestidspunktet. Der er ikke knyttet eksisterende støtteforanstaltninger til tiltræ-
delsestraktaten for Rumænien, og interimsproceduren vil heller ikke blive anvendt, før 
Kommissionen konkluderer, at Rumæniens håndhævelse af statsstøttereglerne er nået 
op på et tilfredsstillende niveau. For Bulgariens vedkommende er tre foranstaltninger 
blevet knyttet til tiltrædelsestraktaten, og de vil således blive betragtet som eksisterende 
støtte på tiltrædelsestidspunktet. I oktober forelagde Bulgarien Kommissionen sin før-
ste anmodning i henhold til interimsproceduren efter bilag V, § 2.1(c) til tiltrædelses-
traktaten. Ved udgangen af 2005 var der ikke truffet nogen beslutning med hensyn til 
dens eventuelle klassificering som eksisterende støtte.

B — sager

1. rednings- og struktureringsstøtte

1.1. Redningsstøtte

439. Kommissionen godkendte redningsstøtte til fem virksomheder i 2005 (173). 
Redningsstøtten omfattede lån og lånegarantier. SVZ (174) (21 mio. EUR), MG Rover (175) 
(6,5 mio. GBP) og CMS (176) (2,5 mio. EUR), var genstand for en insolvensprocedure, da 
de anmeldte redningsstøtten til Kommissionen. Årsagerne til de finansielle problemer 
varierede. SVZ, en tysk virksomhed, der beskæftiger sig med behandling af farligt affald, 
fik uforudsete ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af et pilotprojekt for en 
mere effektiv behandling af affald, som resulterede i, at virksomheden blev insolvent. 
For den britiske bilproducent MG Rover, der har 6 100 beskæftigede, skyldtes proble-
merne ikke alene ugunstige markedsforhold men også virksomhedens manglende evne 
til at tilbyde nye attraktive og teknisk up-to-date-modeller på markedet. For den italien-
ske computerproducent CMS var hovedproblemet tilsyneladende konkurrence fra lavt-
lønslande. HCM (177) (2,95 mio. EUR), en polsk zinkproducent, stod over for en uventet 
stigning i kokspriserne og betydelige valutatab som følge af, at den polske Zloty blev 
opskrevet i forhold til US-dollaren. Endelig tildeltes der 2 mio. EUR til Ernault (178), en 
fransk producent af værktøjsmaskiner.
440. Formålet med støtten til MG Rover var at give de udpegede kuratorer op til en 
uge til at undersøge, om der eventuelt var mulighed for at sælge de pågældende aktiver 
som en »going concern«, efter at forhandlingerne om et muligt joint venture med Shang-
hai Automotive Industry Corp var brudt sammen. Da det viste sig at være umuligt, an-

(�73) Bortset fra transportsektoren.
(�74) Sag NN 44/2004, Redningsstøtte til SVZ Schwarze Pumpe GmbH.
(�75) Sag NN 42/2005, Redningsstøtte til MG Rover (EUT C �87 af 30.7.2005).
(�76) Sag N 9�/2005, Redningsstøtte til Computer Manufacturing Services (EUT C �87 af 30.7.2005).
(�77) Sag N 275/2005, Redningsstøtte til Cynku Miasteczko Śląskie.
(�78) Sag N 575/2004, Redningsstøtte til Ernault.
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modede kuratorerne ikke om yderligere støtte. De britiske myndigheder gjorde i stedet 
en betydelig indsats for at bistå regionen efter MG Rovers sammenbrud (se nedenfor 
under omstruktureringsstøtte).
441. I fire af sagerne lovede den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med 
Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kri-
seramte virksomheder (179) at forelægge Kommissionen en troværdig omstrukturerings-
plan eller afviklingsplan i løbet af seks måneder. UK lovede imidlertid at fremlægge 
bevis for, at støtten var tilbagebetalt eller var blevet krævet tilbagebetalt i overensstem-
melse med inddrivelsesprocedurerne i samme seksmåneders periode. Kommissionen 
accepterede dette, da et sådant løfte er mere vidtgående end kravet i rammebestemmel-
serne. Frankrig har allerede anmeldt omstruktureringsstøtte til Ernault, som Kommis-
sionen er i færd med at undersøge.

1.2. Omstruktureringsstøtte

Overvågning af Alstom (Frankrig) (180)

442. Den 7. juli 2004 tillod Kommissionen, at Frankrig ydede omstrukturerings-
støtte til Alstom. Tilladelsen var betinget af, at en række betingelser, der var gældende 
indtil juli 2008, blev overholdt. I 2005 overvågede Kommissionen omhyggeligt, at disse 
betingelser overholdtes. For det første blev det undersøgt, om selskabet gennemførte 
den operationelle omstruktureringsplan, som er en forudsætning for, at virksomheden 
bliver konkurrencedygtig og levedygtig på sigt. I forbindelse med overvågningen af 
visse frasalg blev Kommissionen bistået af en sagkyndig, som udarbejdede en detaljeret 
evaluering af salget og regelmæssigt aflagde rapport til Kommissionen. For det tredje 
overvågede Kommissionen gennemførelsen af de strukturforanstaltninger, der skal gøre 
det franske marked for jernbanemateriel mere konkurrencedygtigt. Endelig blev det 
kontrolleret, at de øvrige betingelser overholdtes — fjernelse af prisdiskrimination, for-
bud mod ny støtte, forbud mod store overtagelser i transportsektoren, indgåelse af in-
dustrielle partnerskaber.

Frucona (Slovakiet) (181)

443. Kommissionen besluttede den 5. juli at indlede en formel undersøgelsesproce-
dure over for de slovakiske skattemyndigheders afskrivning af Frucona Kosice, a.s.’ skat-
tegæld som led i den såkaldte kreditorordning. Der er tale om en form for kollektiv in-
solvensprocedure under tilsyn af en domstol, hvor der indgås aftale mellem den 
skyldige virksomhed og dennes kreditorer, hvorved kreditorerne bliver delvis fyldest-
gjort og afskriver den resterende del af deres tilgodehavende. Kommissionen er i tvivl 

(�79) Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 
virksomheder (EFT C 288 af 9.�0.�999).

(�80) Sag C 58/2003. Betinget beslutning af 7. juli 2004.
(�8�) Sag C 25/2005 (ex NN 2�/2005, ex CP �93/2004), Foranstaltninger til fordel for Frucona Kosice (EUT 

C 233 af 22.9.2005).
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om, hvorvidt skattemyndigheden i forbindelse med denne ordning handlede som en 
privat kreditor, hvis formål er at opnå tilbagebetaling af det skyldige beløb under de 
mest fordelagtige betingelser, hvad angår fyldestgørelse og tidsfrist. Skattemyndigheden 
gjorde især ikke brug af sin ret som separatist, hvis tilgodehavende er sikret, og indledte 
ikke en insolvensprocedure, som sandsynligvis ville have resulteret i et større udbytte. 
Kommissionen konkluderede, at den pågældende foranstaltning udgjorde statsstøtte og 
betvivlede, at den er forenelig som rednings- og omstruktureringsstøtte i medfør af 
rammebestemmelserne fra 1999, som finder anvendelse i denne sag.

AB Vingriai (Litauen) (182)

444. Den 1. juni godkendte Kommissionen, at Litauen yder omstruktureringsstøtte 
på 7 mio. LTL til AB Vingriai, der fremstiller skærende værktøjsmaskiner. I sin beslut-
ning, der er baseret på de nye EF-rammebestemmelser for rednings- og omstrukture-
ringsstøtte, tog Kommissionen hensyn til en tung gældsbyrde, tab af markeder og en alt 
for stor arbejdsstyrke — alt sammen problemer, der går tilbage til den periode, hvor 
Litauens økonomi stadig var i en overgangsfase. Kommissionen noterede endvidere, at 
virksomheden havde foretaget drastiske nedskæringer af arbejdsstyrken (minus 90 %) 
for at tilpasse sig til den lavere efterspørgsel og det lavere behov som følge af gennemfø-
relse af effektive produktionsprocesser. Endelig kontrollerede Kommissionen virksom-
hedens eget bidrag til omstruktureringsomkostningerne og analyserede de kommer-
cielle aspekter af omstruktureringsplanen. Denne omfatter en vis risiko, men forekommer 
gennemførlig og forventes derfor at kunne genoprette levedygtigheden på længere sigt.

Chemische Werke Piesteritz GmbH (Tyskland) (18�)

445. Den 2. marts afsluttede Kommissionen en treårig undersøgelse af statsstøtte til 
Chemische Werke Piesteritz (CWP), der fremstiller fosforsyre og fosfater, og som ligger 
i delstaten Sachsen-Anhalt i Tyskland. Kommissionen konkluderede, at et beløb på 6,7 
mio. EUR til virksomheden i 1997-1998 til omstrukturering udgjorde statsstøtte og var 
uforenelig med fællesmarkedet og krævede denne støtte tilbagebetalt. Kommissionen 
fastslog, at omstruktureringsplanen for CWP for 1996 ikke var sund. Beslutningen blev 
truffet efter Førsteinstansrettens dom af 2001, hvorved Domstolen ophævede Kommis-
sionens oprindelige beslutning fra 1997 om godkendelse af støtten.

Euromoteurs (18�) og Ernault (18�) (Frankrig)

446. Den 19. januar indledte Kommissionen en formel undersøgelse af omstruktu-
reringsstøtte til Euromoteurs, en fransk producent af elektriske motorer, og den 6. sep-
tember blev der indledt en formel undersøgelse af omstruktureringsstøtten til Ernault, 
en fransk producent af værktøjsmaskiner (drejebænke). Begge virksomheder havde haft 

(�82) Sag N 584/2004, Omstruktureringsstøtte til AB Vingriai.
(�83) Sag C 43/200�, Chemische Werke Piesteritz GmbH (EUT L 296 af �2.��.2005).
(�84) Sag C �/2005., Omstruktureringsstøtte til Euromoteurs (EUT C �37 af 4.6.2005).
(�85) Sag N 250/2005, Omstruktureringsstøtte til Ernault (EUT C 324 af 2�.�2.2005).
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en dramatisk nedgang i deres salg, og Euromoteurs led desuden under overkapacitet. 
Kommissionen betvivlede, at omstruktureringsplanen ville kunne genoprette virksom-
hedernes levedygtighed, at støtten var begrænset til et minimum, og at konkurrencefor-
vridninger var undgået. Med hensyn til Euromoteurs nærede Kommissionen endvidere 
tvivl om, hvorvidt virksomheden havde modtaget ulovlig og uforenelig støtte i henhold 
til »artikel 44 i de franske beskatningsbestemmelser« (186), som endnu ikke var tilbage-
betalt.

Imprimerie Nationale (Frankrig) (187)

447. Den 20. juli godkendte Kommissionen omstruktureringsstøtte på 197 mio. 
EUR til Imprimerie Nationale (IN), en statsejet trykkerivirksomhed. Selv om virksom-
heden havde lovmonopol på trykning af visse officielle sikkerhedsdokumenter, var IN 
også aktiv på forskellige konkurrencemarkeder, bl.a. udskrivning i endeløse baner, rota-
tionstryk og arktryk. Virksomheden fik problemer efter afmatningen inden for trykke-
riindustrien i 2001. I februar 2004 godkendte Kommissionen redningsstøtte til IN på 
betingelse af, at de franske myndigheder inden for seks måneder fremlagde en omstruk-
tureringsplan.
448. Støtten blev godkendt til gengæld for en række betydelige modydelser for at 
begrænse støttens negative virkninger på IN’s konkurrenter. Det var især vigtigt at for-
hindre, at støtten kunne forværre konkurrencebegrænsningerne som følge af IN’s mo-
nopol på trykning af sikkerhedsdokumenter. De franske myndigheder foreslog derfor 
passende quid pro quos, bl.a. etableringen af en udtømmende liste over produkter, der 
er omfattet af monopolet, samt for at undgå risikoen for krydssubsidiering, juridisk 
adskillelse af monopolet og virksomhedens konkurrenceaktiviteter inden 1. juli 2007. 
Inden denne adskillelse skal en uafhængig ekspert undersøge IN’s omkostningsforde-
lingsplaner og bekræfte, at der ikke er tale om krydssubsidiering.
449. Den omstruktureringsplan, der er fremlagt af de franske myndigheder, bør 
gøre det muligt for IN igen at fokusere på sine traditionelle aktiviteter, trykning af sik-
kerhedsdokumenter (markedet for sikkerhedsdokumenter og udskrivning i endeløse 
baner). Ifølge omstruktureringsplanen skulle virksomheden endvidere fuldstændig op-
give en række væsentlige aktiviteter, f.eks. rotationstryk, arktryk, kataloger til postor-
dresalg og tekniske publikationer. Den omfattede endvidere reorganisering og rationa-
lisering af selskabets resterende ressourcer. Ved hjælp af et socialt program vil det være 
muligt at nedbringe arbejdsstyrken med to tredjedele. Rentabiliteten forventes genop-
rettet i 2008. Kommissionen mente derfor, at omstruktureringsplanen var tilstrækkelig 
til at genskabe virksomhedens levedygtighed på lang sigt. Den konkluderede, at støtten 
var begrænset til det nødvendige minimum ved at genoprette selskabets finansielle si-
tuation, og støtten blev derfor erklæret forenelig med EF-rammebestemmelserne fra 
1999 for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

(�86) Sag C 57/2002, Skattelettelser ved overtagelse af kriseramte virksomheder (EUT L �08 af �6.4.2004). 
Kommissionen vedtog negativ beslutning med tilbagesøgningskrav den �6. december 2003.

(�87) Sag N 370/2004, Omstruktureringsstøtte til Imprimerie Nationale.
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British Energy plc (Det Forenede Kongerige) (188)
450. Den 22. september 2004 godkendte Kommissionen den omstrukturerings-
støtte, som den britiske regering havde øremærket til British Energy plc (BE), og fast-
satte tre betingelser for godkendelsen.
451. Den 7. marts 2003 havde de britiske myndigheder fremsendt omstrukture-
ringsplanen for BE. Formålet hermed var at genoprette BE’s levedygtighed på lang sigt. 
BE havde haft finansielle vanskeligheder siden september 2002, hovedsageligt som følge 
af et stort prisfald på engrosmarkedet efter indførelsen af nye regler for handel med el i 
England og Wales.
452. Den 23. juli 2003 iværksatte Kommissionen en tilbundsgående undersøgelse 
for at vurdere, om planen var forenelig med EU’s statsstøtteregler. Under denne under-
søgelse modtog Kommissionen bemærkninger fra Det Forenede Kongerige og BE, men 
også fra over 20 interesserede tredjeparter. Mange af disse understregede BE’s betydning 
som grundlastværk. En række konkurrenter udtrykte imidlertid bekymring for, at sel-
skabet muligvis ville bruge støtten til andre formål end til at opfylde sine traditionelle 
forpligtelser på kernekraftområdet, f.eks. ved at foretage nye investeringer i mere effek-
tive kraftværker eller ved aggressivt at vinde nye markedsandele ved at tilbyde unormalt 
lave priser i de mest rentable markedssegmenter.
453. Efter at have undersøgt alle de modtagne oplysninger konkluderede Kommis-
sionen, at støtten kunne anses for at være forenelig med EU-reglerne. Kommissionen 
fandt især, at den britiske regerings finansiering af forpligtelserne på det nukleare om-
råde var forenelig med rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstruktu-
rering fra 1999. Den fandt endvidere, at genforhandlingen med BNFL af BE’s energifor-
syningsaftale og aftalen om forvaltning af brugt brændsel var sket på markedsvilkår.
454. For at sikre, at den frygt, der var kommet til udtryk fra BE’s konkurrenter ikke 
bliver til virkelighed, besluttede Kommissionen at fastsætte tre betingelser for godken-
delse af støtten. For det første skal BE foretage en juridisk adskillelse af sin kernekraft-
produktion, ikke-nukleare produktion og handelsaktiviteter. Krydssubsidiering mellem 
de tre områder er forbudt. Al støtte skal udelukkende anvendes på kernekraftprodukti-
on. For det andet får selskabet forbud mod at forøge sin produktionskapacitet i seks år. 
Elproduktion på basis af alternative energikilder er imidlertid ikke omfattet af dette 
forbud, da EU går ind for øgede markedsandele inden for denne energiform. For det 
tredje vil det i en periode på seks år være forbudt at tilbyde priser, der ligger under en-
grospriserne til selskabets direkte erhvervskunder. De tre betingelser, som stort set sup-
plerer hinanden, skal sikre, at BE ikke anvender statsstøtten til andre formål end finan-
siering af selskabets forpligtelser på det nukleare område.

Biria‑koncernen (Tyskland) (189)

455. Kommissionen indledte den 20. oktober en formel undersøgelsesprocedure 
over for to garantier, der var indrømmet selskaber i Biria-koncernen, en tysk cykelpro-

(�88) Sag C 52/2003, Støtte til British Energy plc (EUT L �42 af 6.6.2005).
(�89) Sag C 38/2005, Biria-koncernen.
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ducent, i 2003 og 2004 samt over for en offentlig kapitalandel i en anden af koncernens 
selskaber i 2001. Kommissionen nærede tvivl om, hvorvidt garantierne var ydet i over-
ensstemmelse med en godkendt regionalstøtteordning, som hævdet fra tysk side. Kom-
missionen var af den opfattelse, at selskaberne var i vanskeligheder på det tidspunkt, 
hvor garantierne blev indrømmet, og nærede tvivl om, hvorvidt betingelserne for om-
struktureringsstøtte var opfyldt. Med hensyn til den offentlige kapitalandel betvivlede 
Kommissionen — i betragtning af selskabets vanskelige finansielle situation — at denne 
var i overensstemmelse med det private investorprincip, som hævdet af Tyskland.

Konas (Slovakiet) (190)

456. Den 9. november besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 
88, stk. 2, over for de slovakiske skattemyndigheders afskrivning af Konas s.r.o.’s skatte-
gæld som led i en såkaldt kreditorordning. Sagen ligner en tilsvarende sag, hvor Kom-
missionen indledte den formelle undersøgelse — nemlig den vedrørende Frucona, Slo-
vakiet. Kommissionen konkluderede først, at skatteafskrivningen udgjorde statsstøtte 
ifølge det markedsøkonomiske kreditorprincip. Som følge af forskellige faktorer kon-
kluderede Kommissionen, at skattemyndigheden ikke handlede som en ansvarlig privat 
kreditor (manglende anvendelse af sikkerhed, manglende brug af fortrinsstilling som 
separatist, manglende indkrævning af skattegæld). På baggrund af rammebestemmel-
serne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder betviv-
lede Kommissionen, at støtten var forenelig som omstruktureringsstøtte. Kommissio-
nen var især i tvivl om, hvorvidt støttemodtageren havde fremlagt en reel 
omstruktureringsplan. Kommissionen bemærkede i denne forbindelse, at selv om visse 
betingelser for godkendelse af omstruktureringsstøtte måske kunne være mere lempe-
lige i tilfælde af en SMV i et støtteberettiget område, er medlemsstaterne alligevel ikke 
fritaget for forpligtelsen til at gøre omstruktureringsstøtten betinget af, at der forelægges 
en omstruktureringsplan, som omhyggeligt skal overvåges.

Støttepakke til MG Rover (Det Forenede Kongerige) (191)

457. Efter MG Rovers’ sammenbrud (se også afsnit 1.1. om redningsstøtte ovenfor) 
og krisen i selskabets forsyningskæde foreslog de britiske myndigheder, at struktur-
fondsprogrammet satte ny fokus på prioriteringer med direkte sigte på jobskabelse, be-
varelse af arbejdspladser og øget BNP gennem omstrukturering til produktion med høj 
værditilvækst. Det samlede budget for de britiske forslag var på ca. 87 mio. GBP. Blandt 
de foreslåede foranstaltninger, der blev iværksat, var rådgivningsstøtte for at hjælpe 
SMV i Rovers forsyningskæde, støtte til oprettelse af en kortsigtet lånefond og en låne-
garantifond; indførelse af en løntilskudsordning, som anvendes som incitament for ar-
bejdsgivere, der har ledige arbejdspladser til faglærte arbejdere; oprettelse af en låne-
fond under Den Europæiske Socialfond med henblik på at hjælpe afskedigede personer 
over 50 år.

(�90) C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N �95/2005). Omstruktureringsstøtte til Konas, Ltd.
(�9�) Sag PN 26/2005, Ændring af regionalstøttekort — MG Rover.
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458. Set ud fra et statsstøttesynspunkt blev alle ovennævnte foranstaltninger gen-
nemført under godkendte støtteordninger, gruppefritagelsesforordningerne for SMV, 
uddannelse, beskæftigelse og de minimis-reglen. Da der ikke var behov for forhåndsan-
meldelse til Kommissionen, kunne de britiske myndigheder hurtigt iværksætte støtte-
foranstaltningerne for at imødegå krisen.

Huta Stalowa Wola S.A (Polen) (192)

459. Den 23. november indledte Kommissionen en formel undersøgelse vedrøren-
de omstruktureringsstøtte til Huta Stalowa Wola S.A, en polsk producent af maskiner til 
byggeindustrien. Ifølge de polske myndigheder blev støtten ydet inden tiltrædelsen og 
kan ikke betragtes som gældende efter tiltrædelsen. Polen anmeldte sagen af hensyn til 
retssikkerheden. Efter en vurdering konkluderede Kommissionen, at det ikke var alle 
støtteforanstaltninger, der var indrømmet inden tiltrædelsen. Nogle af foranstaltnin-
gerne (afskrivning af gæld til det offentlige) blev indrømmet efter tiltrædelsen uden 
Kommissionens godkendelse.

Chemobudowa Kraków (Polen) (19�)

460. Den 21. december indledte Kommissionen en formel undersøgelse vedrøren-
de omstruktureringsstøtte til Chemobudowa Kraków, en polsk byggevirksomhed. Den 
anmeldte støtte omfatter et lån på ca. 2,5 mio. EUR og henstand med betaling af gæld til 
staten på ca. 170 000 EUR. Polen underrettede desuden Kommissionen om 18 statsstøt-
teforanstaltninger, der var indrømmet i perioden august 2001 til august 2004. Ifølge 
Polen er en del af disse foranstaltninger baseret på de minimis-reglerne, og resten opfyl-
der det markedsøkonomiske kreditorprincip, dvs. der ikke er tale om støtte. På grundlag 
af de fremlagte oplysninger nærer Kommissionen’s tjenestegrene alvorlig tvivl med hen-
syn til virksomhedens fremtidige levedygtighed og dens eget bidrag til omstrukturerin-
gen.

2. skibsbygningsindustrien

Innovationsstøtte

461. Kommissionen godkendte i marts en række ordninger om innovationsstøtte 
til skibsbygningsindustrien til fordel for Tyskland (194), Frankrig (195) og Spanien (196) 
— de første af sin art, efter at de nye rammebestemmelser for statsstøtte til skibsbyg-
ningsindustrien trådte i kraft i januar 2004 (EF-rammebestemmelserne for skibsbyg-
ningsindustrien) (197). Alle ovennævnte ordninger følger samme struktur, hvad angår 

(�92) Sag C 44/2005, Omstruktureringsstøtte til Huta Stalowa Wola S.A.
(�93) Sag N 233/2005, Omstruktureringsstøtte til Chemobudowa Kraków.
(�94) Sag N 452/2004, Innovationsstøtte til skibsbygning (EUT C 235 af 23.9.2005).
(�95) Sag N 429/2004. Innovationsstøtte til skibsbygning (EUT C 256 af �5.�0.2005).
(�96) Sag N 423/2004, Innovationsstøtte til skibsbygning (EUT C 250 af 8.�0.2005).
(�97) EUT C 3�7 af 30.�2.2003.
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støttemodtagernes og projekternes berettigelse, støtteberettigede omkostninger og pro-
cedurekrav (f.eks. bedømmes innovationsprojektet af en uafhængig ekspert på områ-
det). De nærmere betingelser for anvendelse af rammebestemmelserne om innovati-
onsstøtte er resultatet af et nært samarbejde mellem Kommissionen og den europæiske 
industri.
462. Innovationsstøtte kan ydes til selskaber, der beskæftiger sig med bygning, re-
paration og ombygning af skibe, til støtte for industriel anvendelse af produkter og pro-
cesser, som indebærer en risiko for teknologisk eller industriel fiasko, og som er tekno-
logisk nye eller væsentligt forbedrede sammenlignet med den nyeste teknologi inden 
for denne industri i Fællesskabet.
463. Den tyske ordning har et samlet budget på næsten 27 mio. i perioden 2005-
2008. Den franske ordning har et årligt budget på 25 mio. EUR. Begge udløber senest 
seks år efter Kommissionens godkendelse. Den spanske ordning udløber 31. december 
2006. Ud over innovationsstøtte omfatter den spanske ordning også støtte til værfter til 
regionale investeringer og til forskning og udvikling. For alle støtteformer er der afsat et 
samlet budget på ca. 20 mio. EUR om året.

Midlertidig defensiv ordning

464. Som reaktion på Koreas illoyale praksis på skibsbygningsområdet godkendte 
Rådet i 2002 en midlertidig defensiv ordning (TDM) for skibsbygningsindustrien som 
en ekstraordinær og midlertidig foranstaltning (198). Ordningen, som i første omgang 
udløb 31. marts 2004, blev af Rådet forlænget indtil 31. marts 2005.
465. På grundlag heraf godkendte Kommissionen i januar og februar nationale 
støtteordninger i Tyskland (199), Finland (200) og Polen (201). Ifølge disse ordninger var de 
endelige kontrakter om bygning af containerskibe, produkttankskibe, kemiske tankski-
be og LNG-tankskibe, der var indgået inden 31. marts, berettiget til direkte støtte på op 
til 6 % af kontraktværdien før støtte, hvis det konkret kunne påvises, at der havde været 
konkurrence om kontrakten fra et sydkoreansk skibsværft, der tilbød en lavere pris. 
Disse ordninger, samt andre TDM-ordninger, der tidligere er godkendt af Kommissio-
nen, udløb den 31. marts.

Treårsleveringsfristen

466. I 2005 godkendte Kommissionen to anmodninger om forlængelse af den tre-
årsleveringsfrist, der er en betingelse for at modtage kontraktrelateret driftsstøtte til 
skibe ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1540/1998 om nye regler for støtte til skibsbyg-

(�98) Rådets forordning (EF) nr. ��77/2002 af 27. juni 2002 (EFT L �72 af 2.7.2002), ændret ved Rådets 
forordning (EF) nr. 502/2004 af ��. marts 2004 (EUT L 8� af �9.3.2004).

(�99) Sag N 23/2005, Midlertidig defensiv ordning (EUT C �3� af 28.5.2005).
(200) Sag N 39/2005, Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien (EUT C �3� af 28.5.2005).
(20�) Sag N 8�/2005, Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien (EUT C �62 af 2.7.2005).
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ningsindustrien (202). I et græsk tilfælde (203) blev det dokumenteret, at forsinkelsen i 
Neorion Shipyards S.A.’s arbejdsprogram var væsentlig og forsvarlig og forårsaget af 
ekstraordinære og uforudsete forhold, som værftet ikke havde kontrol over (terroran-
grebet i USA den 11. september 2001 og krigene i Afghanistan og Irak, som resulterede 
i en ordrenedgang på luksuskrydstogtskibe). Kommissionen var desuden overbevist 
om, at forlængelsen af fristen var rimelig. I et portugisisk tilfælde (204) blev forlængelsen 
til fordel for Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. godkendt som følge af skibets 
komplicerede tekniske specifikationer (f.eks. forsinkelser som følge af nødvendigheden 
af at indføre nye standarder for stålforarbejdning efter krav fra rederiet).

Udviklingsbistand

467. I overensstemmelse med rammebestemmelserne på skibsbygningsområdet 
godkendte Kommissionen den 2. februar Nederlandenes udviklingsbistand til BV 
Scheepswerf Damen Gorinchem til bygning af to slæbebåde til Ghana (205) og tre »efter-
søgnings- og rednings«-skibe til Vietnam (206). Desuden godkendtes den 16. marts og 
den 9. november to udviklingsprojekter i Spanien: bygning ved Astilleros de Huelva, 
S.A. af en slæbebåd til Bangladesh (207) og bygning ved Astilleros Zamacona S.A. af en 
slæbebåd til Mauretanien (208).
468. Støtte, der godkendes som udviklingsbistand til et udviklingsland, skal bl.a. 
have et klart udviklingsindhold for at være forenelig med det interne marked. I alle de 
nævnte tilfælde var Kommissionen overbevist om, at de leverede skibe var udstyret med 
den nyeste teknik og derfor var egnet til operationer som f.eks. tilkajlægning af store 
skibe, bistand til skibe i vanskeligheder, brandbekæmpelse og forebyggelse af naturkata-
strofer.

Skibsfinansieringsgarantiordninger

469. Kommissionen bekræftede sin praksis for behandling af skibsfinansieringsga-
rantiordninger. I april forbød den en italiensk ordning (209) og i juli godkendte den en 
ordning i Nederlandene (210) som værende fri for støtte. Forbuddet mod den italienske 
støtteordning er udtryk for Kommissionens strenge anvendelse af konkurrencereglerne 
på skibsbygningsområdet. Denne garantiordning ville have haft en betydelig negativ 
indvirkning for konkurrerende europæiske skibsværfter, fordi den ikke omfattede en 
tilstrækkelig præmie og nogen egentlig risikodifferentiering.

(202) EFT L 202 af �8.7.�998.
(203) Sag N 596/2003, Neorion skibsværft (EUT C 230 af 20.9.2005).
(204) Sag C 33/2004 (ex N 63/2004). Forlængelse af treårsleveringsfristen for to skibe.
(205) Sag N 450/2004, Udviklingsbistand til Ghana-slæbebåde (EUT C �00 af 26.4.2005).
(206) Sag N �85/2005, Støtte til Vietnam — skibsbygning.
(207) Sag N 5�7/2004, Skibsbygning — slæbebåd — Bangladesh (EUT C �62 af 2.7.2005).
(208) Sag N 436/2005, Bistand til Mauretanien — beslutning om skibsbygning.
(209) Sag C 28/03 (ex N 37�/200�), Garantiordning for skibsbygningsindustrien.
(2�0) Sag N 253/2005, Garantiordning for skibsbygningsindustrien (EUT C 228 af �7.9.2005).
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470. De to beslutninger var baseret på Kommissionens godkendelse af en tysk 
skibsfinansieringsgarantiordning i 2003 (211). Den tyske ordning overholder Kommis-
sionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form 
af garantier (212), fordi den fastsætter passende præmier og differentierer præmiernes 
størrelse i forhold til risikoen.

Polske skibsværfter

471. Den 1. juni besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter artikel 88, 
stk. 2, over for omstruktureringsstøtte til de største polske skibsværfter i Gdynia, 
Gdansk (213) og Szczecin (214). Alle tre skibsværfter påbegyndte en strukturomlægning i 
2002 og modtog støtte fra forskellige polske myndigheder på både centralt og lokalt 
plan. Da omstruktureringen til dels var gennemført inden Polens tiltrædelse af EU 1. 
maj 2004, skulle Kommissionen først bestemme sin kompetence med hensyn til disse 
sager. Under EF- og tiltrædelsestraktaten har Kommissionen ikke kompetence til at un-
dersøge eller kræve tilbagebetaling af støtte, der er ydet inden tiltrædelsen, og som ikke 
er gældende efter denne (såkaldt »tidligere støtte«).
472. De foranstaltninger, hvor Kommissionen ikke har kompetence, udgør tidligere 
støtte, som ikke kan kræves tilbagebetalt af støttemodtageren ved en beslutning truffet 
af Kommissionen. Der vil alligevel blive taget hensyn hertil ved den endelige vurdering 
af støttens forenelighed, især i forbindelse med kriteriet om, hvorvidt støtten er begræn-
set til det nødvendige minimum for at genoprette virksomhedens levedygtighed. De 
øvrige foranstaltninger udgør ny støtte.
473. Kommissionen nærede tvivl om, hvorvidt denne støtte var forenelig med ram-
mebestemmelserne fra 1999 for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 
virksomheder, som gælder for disse sager. Specielt betvivlede Kommissionen, at den 
iværksatte omstrukturering var tilstrækkelig til at genoprette værfternes levedygtighed 
på lang sigt, da den primært bestod af gældsomlægning og likviditetstilførsel. Kommis-
sionen nærede endvidere tvivl om, hvorvidt der var gennemført tilstrækkelige kapaci-
tetsnedskæringer for at udligne konkurrenceforvridningen, og hvorvidt støttemodta-
gernes og de eksterne private kilders bidrag til omstruktureringen var tilstrækkelig til at 
vise, at der var tillid på markedet til den igangværende omstrukturering.

3. stål

474. Kommissionen traf en række beslutninger om omstrukturering af stålindu-
strien i de nye medlemsstater. Selv om omstruktureringsstøtte til stålsektoren normalt 
er forbudt i henhold til EU-reglerne, indeholder to protokoller til tiltrædelsestraktaten 

(2��) Sag N 5�2/2003., Tysk skibsfinansieringsgarantiordning (EUT C 62 af ��.3.2004).
(2�2) EFT C 7� af ��.3.2000.
(2�3) Forenede sager C �7/2005 (ex N �94/2005, ex PL 34/2004) og C �8/2005 (ex N 438/2004), Omstruk-

tureringsstøtte til Stocznia Gdynia (EUT C 220 af 8.9.2005).
(2�4) C �9/2005 (ex N 203/2005, ex PL 3�/2004), Omstruktureringsstøtte til Stocznia Szczecinska (EUT 

C 222 af 9.9.2005).
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(om omstrukturering af den tjekkiske (nr. 2) og polske (nr. 8) stålindustri) en undta-
gelse fra denne regel. Protokollerne tillader tildeling af omstruktureringsstøtte på basis 
af en national omstruktureringsplan, som genopretter stålproducenternes levedygtig-
hed inden 2006. Gennemførelsen af planen overvåges af Kommissionen (215).

Huta Czestochowa (Polen)

475. I sin beslutning af 5. juli (216) fandt Kommissionen, at omstruktureringen af 
Huta Czestochowa, Polens næststørste stålproducent, ikke omfattede statsstøtte og ba-
nede derfor vej for salg af virksomheden. Salget er led i omstruktureringen og skal bi-
drage til at betale selskabets kreditorer. Kommissionen indledte en undersøgelse, fordi 
selskabets omstrukturering krævede en betydelig afskrivning af gæld, bl.a. til offentlige 
kreditorer, selv om selskabet ikke var berettiget til statsstøtte i henhold til ovennævnte 
stålprotokol. Efter en detaljeret vurdering af alle krav og afkald konkluderede Kommis-
sionen, at afskrivningen af den offentlige gæld var sket i overensstemmelse med normal 
adfærd på markedet og derfor ikke indebar statsstøtte. Kommissionen besluttede imid-
lertid også, at ca. 4 mio. EUR af omstruktureringsstøtten, der tidligere var ydet til selska-
bet, var ulovlig og skulle tilbagebetales.
476. I denne sag skærpede Kommissionen yderligere sin praksis for anvendelse af 
de kriterier, der gælder for private kreditorer. Selskabet havde planlagt en omfattende 
omstrukturering i 2003, der omfattede delvis afskrivning af offentlige og private for-
dringer. Hvis en skyldner i finansielle vanskeligheder foreslår gældsomlægning for at 
undgå likvidation, skal hver enkelt offentlig kreditor ifølge retspraksis i det mindste 
omhyggeligt afveje fordelen ved at modtage det tilbudte beløb ifølge omstrukturerings-
planen med det beløb, der vil kunne opnås efter selskabets likvidation (217). Hvis likvida-
tionen indbringer et højere provenu end omstruktureringen, udgør afkald på offentlige 
fordringer statsstøtte. Beslutningen fastslog, at der i en sådan vurdering kan indgå et 
realistisk konkursscenario, idet der tages hensyn til, at konkursprocedurer er mere tids- 
og omkostningskrævende end en omstrukturering. På grundlag heraf og efter en nær-
mere vurdering af alle krav og afkald konkluderede Kommissionen, at afskrivningen af 
den offentlige gæld var i overensstemmelse med normal adfærd på markedet og derfor 
ikke indebar statsstøtte.

To beslutninger om ændringer af nationale omstruktureringsplaner

477. Kommissionen traf to beslutninger om godkendelse af en ændring af den 
igangværende omstrukturering inden for stålsektoren i de to nye medlemsstater, Polen 
og Den Tjekkiske Republik. Den første beslutning vedrørte den tjekkiske stålproducent 

(2�5) Nærmere oplysninger i KOM(2005) 359 endelig af 3.8.2005. Anden kontrolrapport om omstruktu-
rering inden for stålindustrien i Den Tjekkiske Republik og Polen. Se også  
http://ec.europa.eu/enterprise/steel/index_en.htm

(2�6) Sag C 20/04, Huta Czestochowa.
(2�7) Sag T-�52/99, Hamsa, Sml. 2002-II, s. 3049, præmis �68.



1�1

III — Statsstøttekontrol

Válcovny Plechu Frýdek-Místek (218) og den anden Mittal Steel Poland (219), Polens stør-
ste stålproducent.

4. offentlig radio- og tv-spredning, bredbånd, filmindustri
Bredbånd

478. På basis af de første beslutninger om offentlig støtte til bredbånd, som god-
kendtes i 2004, godkendte Kommissionen en række projekter for statsstøtte til bred-
båndsinfrastrukturtjenester. Projekterne i Det Forenede Kongerige (220), Spanien (221) og 
Østrig (222) sigter på at etablere bredbåndstjenester i landdistrikter og fjerntliggende 
områder, hvor disse ikke findes. Statsstøtten medvirker til at danne bro over det digitale 
gab mellem områder, som har adgang til hurtige internetforbindelser, og dem, der ikke 
har. Det er derfor i overensstemmelse med EU’s politik (223). Kommissionen konstate-
rede i disse tilfælde, at der var tale om statsstøtte, men at projekterne var godkendt som 
nødvendige af myndighederne og blev gennemført på en passende måde med en række 
sikkerhedsforanstaltninger. Kommissionen konkluderede derfor, at statsstøtten ikke 
fordrejede konkurrencen i et omfang, der var i strid med den fælles interesse, og derfor 
var forenelig med artikel 87, stk. 3, litra c). Det bemærkes, at brug af åbne og ikke-dis-
kriminerende procedurer har været af væsentlig betydning for at undgå overkompensa-
tion og nå et rimeligt resultat i disse sager.
479. I et fransk tilfælde med finansiering af en åben bredbåndsinfrastruktur i Li-
mousin (224) støttede de regionale myndigheder etablering af en åben infrastruktur- og 
engrostjeneste i et geografisk område, hvor dækningen og udbuddet af tjenester blev 
betragtet som utilfredsstillende. Kommissionen accepterede, at foranstaltningen opfyl-
der definitionen af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, og da det kriterium, 
som Domstolen havde fastslået i Altmark-dommen (225) var opfyldt, udgjorde finansie-
ringen ikke statsstøtte. UPC France har i Førsteinstansretten indgivet appel mod denne 
beslutning (226).
480. Den 20. oktober indledte Kommissionen en formel undersøgelse for at vurdere, 
om den offentlige finansiering af et fiberadgangsnet i den nederlandske by Appingedam 
var i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler (227). Det var første gang, Kommissio-
nen indledte en sådan undersøgelse vedrørende offentlig støtte til bredbåndsudvikling, 
fordi den betvivlede, at foranstaltningen var i overensstemmelse med reglerne. Resultatet 
af denne sag vil formentlig påvirke lignende projekter i hele Europa.

(2�8) Sag N 600/04, Godkendelse af kapacitetsnedskæringer for VPFM (EUT C �76 af �6.7.2005).
(2�9) Sag N �86/05, Mittal Steel Poland — Ændring af IBP.
(220) Sag N 57/2005, Bredbåndsstøtte til Wales, Kommissionens beslutning af �.6.2005, Sag N 267/2005. 

Bredbåndsadgang i landdistrikter, Kommissionens beslutning af 5.�0.2005.
(22�) Sag N 583/2004, Banda ancha en zonas rurales y aisladas, Kommissionens beslutning af 6.4.2005.
(222) Sag N 263/2005, Bredbånd Kärnten, Kommissionens beslutning af 20.�0.2005.
(223) Som f.eks. eEurope 2005-aktionsplanen og i20�0-initiativet.
(224) Sag N 382/2004, Kommissionens beslutning af 3.5.2005.
(225) Sag C-280/00, Altmark Trans , Sml. 2003 I, s. 7747.
(226) Sag T-367/05, UPC mod Kommissionen.
(227) Sag C 35/2005, Bredbåndsudvikling i Appingedam, Kommissionens beslutning af 20.�0.2005.
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Digitalt jordbaseret tv (DVB‑T) (Østrig og Tyskland)

481. Overgangen fra analog til digital transmission (digital overgang) har mange 
fordele i form af mere effektive anvendelsesmuligheder og bedre transmissionsmulighe-
der. Det resulterer i nye tjenester af bedre kvalitet og et bredere udvalg for forbrugerne 
og vil dermed bidrage til Lissabon-målsætningerne. En række medlemsstater har iværk-
sat programmer for at støtte udviklingen af digital transmission.
482. Den 16. marts vedtog Kommissionen sin første beslutning om statsstøtte til 
digital transmission i forbindelse med den østrigske digitaliseringsfond (228). Kommis-
sionen besluttede ikke at gøre indsigelser, efter at de østrigske myndigheder havde fore-
taget væsentlige ændringer af projektet under anmeldelsesproceduren. Ændringerne 
sikrede, at foranstaltningen ville overholde princippet om teknisk neutralitet, dvs. at 
den ikke unødigt eller uberettiget ville begunstige digitalt jordbaseret tv (DVB-T) i for-
hold til konkurrerende tv-platforme. Foranstaltningen omfattede forskellige delforan-
staltninger: finansiel støtte til pilotprojekter og forskningsaktiviteter vedrørende digital 
tv-transmission, finansielle incitamenter for forbrugere for at få dem til at købe digitale 
modtagere, støtte til selskaber med henblik på udvikling af innovative digitale tjenester 
og tilskud til radio-/tv-selskaber for at kompensere for ekstra transmissionsomkostnin-
ger i forbindelse med analog og digital tv-transmission parallelt (simulcast-fasen).
483. Den 9. november traf Kommissionen en endelig negativ beslutning om støtte 
til DVB-T i den tyske delstat Berlin-Brandenburg (229). Den besluttede, at støtte til en 
værdi af ca. 4 mio. EUR til kommercielle radio- og tv-stationer til brug for DVB-T-net-
værk var uforenelig med fællesmarkedet og krævede tilbagebetaling af den del af støt-
ten, som allerede var udbetalt til selskaberne (ca. halvdelen af det samlede beløb).
484. Uden at underrette Kommissionen gav mediemyndigheden i Berlin-Branden-
burg (Mabb) støtte til kommercielle radio- og tv-selskaber, f.eks. RTL og ProSieben-
Sat.1, for at dække en del af deres transmissionsudgifter via DVB-T-nettet, der blev 
iværksat i november 2002. Radio- og tv-stationerne forpligtede sig til gengæld til at be-
nytte DVB-T-netværket, som selskabet T-Systems havde fået licens på i mindst fem år. 
Efter klager fra kabeloperatører havde Kommissionen indledt en formel undersøgelse i 
juli 2004. På baggrund af undersøgelsen konkluderede Kommissionen, at Mabb’s støtte 
var i strid med EF-traktatens statsstøtteregler. Støtten var ikke baseret på nogen speci-
fikke overgangsomkostninger og var besluttet, efter at overgangen var aftalt. Forskellige 
støttebeløb blev givet uden nogen objektiv berettigelse for radio- og tv-selskaberne, der 
allerede havde fordel af gratis digitallicenser, som gav mulighed for større transmissi-
onskapacitet til lavere omkostninger pr. kanal. Tilskuddene begunstigede dermed indi-
rekte DVB-T-nettet i forhold til konkurrerende tv-platforme, f.eks. kabel- og satellit-tv, 
uden hensyntagen til princippet om teknisk neutralitet.
485. I beslutningen erkendte Kommissionen, at den digitale overgang muligvis 
ville blive forsinket, hvis den udelukkende blev overladt til markedskræfterne, og at den 

(228) Sag N 622/2003, Digitaliseringsfond, Kommissionens beslutning af �6.3.2005.
(229) Sag C 25/2004, Digitalt jordbaseret tv (DVB-T) i Berlin-Brandenburg, Kommissionens beslutning af 

9.��.2005.
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offentlige intervention kunne være gavnlig. Det er op til medlemsstaterne at bevise, at 
støtte er det mest hensigtsmæssige instrument, at den er begrænset til det nødvendige 
minimum og ikke fordrejer konkurrencen. I tilfældet med Berlin-Brandenburg var in-
gen af disse betingelser opfyldt. Kommissionen erkendte, at der var visse brister på mar-
kedet, men fastslog, at støtten hverken var det rette instrument eller nødvendig for at 
løse disse problemer. Beslutningen blev appelleret af Tyskland, FAB Fernsehen fra Ber-
lin og Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Digitale dekodere (Italien)

486. Den 21. december indledte Kommissionen en formel undersøgelse vedrøren-
de støtte til digitale dekodere, som Italien havde ydet i 2004-2005. I forbindelse med 
foranstaltningerne ydes der over 200 mio. EUR i offentlig støtte til købere af dekodere 
til digital jordbaseret teknologi.
487. Medens Kommissionen tilskynder overgang til digitalt tv og lægger vægt på 
interoperabilitet, skal statsstøtten undgå unødvendig konkurrencefordrejning mellem 
de jordbaserede og kabel- og satellitbaserede platforme. I dette tilfælde var støtten ikke 
teknisk neutral, da den ikke blev ydet til dekodere, der anvender satellittransmission. 
Som følge heraf kunne konkurrencen være blevet forvredet, især på betalings-tv-mar-
kedet, hvortil de jordbaserede operatører havde fået lettere adgang.
488. Ud over spørgsmålene i forbindelse med digital overgang og teknisk neutrali-
tet drøftede beslutningen også aspekterne omkring, hvorvidt undtagelsen i artikel 87, 
stk. 2, litra a), finder anvendelse på foranstaltninger, der ikke har social karakter, samt 
hvorvidt fordele, der indrømmes indirekte til virksomheder, kan betegnes som stats-
støtte.

Licensgebyrordninger

489. De offentlige radio- og tv-stationer i Frankrig, Italien og Spanien får tildelt 
indtægterne fra licensgebyrerne til at finansiere deres public service-forpligtelser. Disse 
licensgebyrordninger udgør eksisterende støtte, fordi de var indført, inden EF-traktaten 
trådte i kraft i de pågældende lande, og deres væsentligste karakteristika ikke er ændret 
siden.
490. Som led i en støtteprocedure, der har til formål at sikre, at licensgebyrordnin-
gerne i disse lande fortsat er forenelige, anbefalede Kommissionen formelt en række 
passende foranstaltninger (230), som blev accepteret af de tre lande. Formålet med disse 
henstillinger er at sikre, at følgende principper overholdes: de offentlige og private ra-
dio- og tv-stationer skal konkurrere på lige vilkår på kommercielle markeder, f.eks. in-
den for tv-reklamer. Finansieringen af de offentlige radio- og tv-stationer må ikke over-
skride det absolut nødvendige minimum for at sikre en korrekt opfyldelse af public 

(230) Sag E �0/2005 (Frankrig), Licensgebyr, Kommissionens beslutning af 20.4.2005. Sag E 9/2005 (Ita-
lien), Kapital og andre foranstaltninger — RAI, Kommissionens beslutning af 20.4.2005. Sag 
E 8/2005 (Spanien), Spansk national offentlig radio- og tv-selskab RTVE, Kommissionens beslut-
ning af 20.4.2005.
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service-forpligtelsen, må ikke uberettiget begunstige kommercielle aktiviteter (kryds-
subsidiering) og skal være gennemsigtig. I det spanske tilfælde forpligtede de nationale 
myndigheder sig endvidere til i fremtiden at fjerne den ubegrænsede statsgaranti til 
public service-kanaler. Kommissionen afsluttede de tre sager, efter at de tre medlems-
stater havde accepteret disse foranstaltninger.

Anmodning om oplysninger om eksisterende støtte

491. Den 3. marts anmodede Kommissionen om nærmere oplysninger (231) fra 
Tyskland, Irland og Nederlandene om public service-tv-stationernes rolle, og hvorledes 
de finansieres. Efter en undersøgelse af en række klager havde Kommissionen den ind-
ledende holdning, at det nuværende finansieringssystem i disse medlemsstater ikke 
længere er i overensstemmelse med EU-reglerne, som kræver, at medlemsstaterne ikke 
må yde tilskud, der kan medføre konkurrencefordrejning (EF-traktatens artikel 88).
492. Disse undersøgelser afspejler Kommissionens generelle politik, der går ud på 
at sikre den nødvendige gennemsigtighed for at vurdere proportionaliteten i den offent-
lige støtte og forhindre krydssubsidiering af aktiviteter, der ikke har relation til public 
service-opgaver, således som det er fastlagt i Kommissionens meddelelse af 2001 om 
anvendelse af statsstøttereglerne på public service-, radio- og tv-virksomhed (232). Un-
dersøgelserne stiller ikke spørgsmålstegn ved medlemsstaternes beføjelser til at organi-
sere og finansiere public service-, radio- og tv-virksomhed, der er anerkendt i Amster-
dam-traktatens protokol om public service-, radio- og tv-virksomhed.
493. I overensstemmelse med fremgangsmåden i tidligere undersøgelser af lignen-
de finansieringsordninger i Frankrig, Italien, Spanien og Portugal har Kommissionen 
anmodet Tyskland, Irland og Nederlandene om at gennemføre de samme principper: en 
klar definition af public service-opgaverne, adskillelse af regnskaber, der sondrer mel-
lem public service og andre aktiviteter og tilstrækkelige mekanismer for at forhindre 
overkompensationsbetaling af public service-aktiviteter. Medlemsstaterne skal endvi-
dere sikre, at de offentlige radio- og tv-stationers kommercielle aktiviteter er i overens-
stemmelse med markedsprincipperne. Endelig skal der være en uafhængig (national) 
myndighed, der kontrollerer, at reglerne overholdes.
494. Klagerne i Tyskland og Nederlandene har også rejst nye spørgsmål, f.eks. fi-
nansiering af de offentlige radio- og tv-stationers onlineaktiviteter. Kommissionen stil-
ler ikke spørgsmålstegn ved, at de offentlige radio- og tv-stationer tilbyder onlinetjene-
ster som led i deres public service-opgaver. Omfanget af sådanne onlineaktiviteter og 
hvorvidt de finansieres af statslige midler, bør imidlertid ikke bestemmes af de offentlige 
radio- og tv-stationer selv, men af de pågældende medlemsstater for at sikre, at der kun 
medtages de tjenester, som tjener samme demokratiske, sociale og kulturelle behov i 
samfundet som traditionel radio- og tv-virksomhed.

(23�) Rådets forordning (EF) nr. 659/�999 af 22. marts �999 om de nærmere bestemmelser for anven-
delse af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83 af 27.3.�999, s. �).

(232) Meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af statsstøttereglerne for public service-, radio- og 
tv-virksomhed (EFT C 320 af �5.��.200�).
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495. De tre medlemsstater har fremsat deres bemærkninger til disse indledende 
synspunkter. Kommissionen har indledt en drøftelse med de pågældende medlemssta-
ter af, hvilke ændringer der skal gennemføres i de nationale radio- og tv-transmissions-
systemer for at afklare de offentlige radio- og tv-virksomheders rolle og finansiering. 
Hvis medlemsstaterne godkender disse foranstaltninger, vil Kommissionen formelt af-
slutte sagerne.

Finansiering af en ny fransk international nyhedskanal (2��)

496. Den 7. juni godkendte Kommissionen på basis af artikel 86, stk. 2, finansiering 
af en ny international nyhedskanal, der er oprettet af de franske myndigheder. De fran-
ske myndigheder prøvede ved hjælp af en detaljeret undersøgelse at påvise, at projektet 
var støtteberettiget ifølge kriterierne i Domstolens Altmark-dom, og at projektet derfor 
ikke udgjorde statsstøtte. Kommissionen konkluderede, at undersøgelsens resultater 
ikke var overbevisende nok. Kommissionen tog især hensyn til, at der ikke var noget 
tilstrækkeligt benchmark til at vurdere den nye kanals forventede omkostninger. Det 
var derfor ikke muligt at konkludere, at budgetoverslaget afspejlede omkostningerne i et 
veldrevet og tilstrækkeligt udstyret selskab.
497. Kommissionen konkluderede derfor, at projektets finansiering omfattede 
statsstøtte. Kommissionen fandt dog, at projektet gav tilstrækkelige garantier for, at 
principperne i artikel 86, stk. 2, var overholdt. I denne forbindelse måtte Kommissionen 
tage hensyn til de specielle omstændigheder ved projektet, f.eks. at den nye kanals mo-
derselskaber ville være den franske offentlige radio- og tv-station, France Télévision, og 
den største franske kommercielle radio- og tv-station, TF1. Projektet omfattede især 
detaljerede regler i tilfælde af, at kanalen ville få overskud, for at undgå, at moderselska-
berne ville få en uretmæssig andel af dette overskud. Kommissionen var endvidere til-
freds med projektets sikkerhedsforanstaltninger mod risikoen for, at kanalen ikke arbej-
der efter normale markedsvilkår på det kommercielle område (f.eks. reklamer) og i 
forholdet til aktionærerne.

5. Banksektoren

Hessicher Investitionsfonds (Tyskland) (2��)

498. Den 6. september godkendte Kommissionen, at Hessian Investment Fund 
(HIF), en særlig fond i delstaten Hessen, overføres som sleepingpartner i Landesbank 
Hessen-Thüringen (Helaba), en tysk regionalbank. Overførslen resulterede ikke i nogen 
likviditetsindsprøjtning eller kapitaltilførsel til Helaba. Overførslen af fonden vil dog 
styrke Helabas regnskabsgrundlag. Kommissionen konkluderede, at det aftalte vederlag 
for aktiverne svarede til det normale afkast, som en privat investor kunne forvente. 
Transaktionen udgjorde derfor ikke statsstøtte efter artikel 87, stk. 1.

(233) Sag N 54/2005, International nyhedskanal CFII, Kommissionens beslutning af 7.6.2005.
(234) Sag N 248/2004, Hessicher Investitionsfonds, Kommissionens beslutning af 6.9.2005.
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Kapitalforhøjelse i to tyske banker

499. Den 6. september godkendte Kommissionen kapitalforhøjelser til en værdi af 
i alt ca. 1,2 mia. EUR i de tyske Landesbanken HSH Nordbank (235) (556 mio. EUR) og 
BayernLB (236) (640 mio. EUR) via kapitaltilførsel fra de offentlige aktionærer. Formålet 
med kapitalforhøjelserne er at styrke de to landsbankers kernekapital. Kapitalforhøjel-
serne blev gennemført, efter at den offentligretlige garantiordning for Landesbanken 
blev ophævet den 18. juli, og efter at den statsstøtte til HSH og BayernLB (og fem andre 
Landesbanken), der var erklæret ulovlig og uforenelig ved Kommissionens beslutning 
af 20. oktober 2004, var tilbagebetalt. Kommissionen vurderede, om kapitalen var stillet 
til rådighed på betingelser, som en privat investor ville acceptere, hvis han stillede mid-
ler til rådighed til en sammenlignelig privat virksomhed under normale markedsøko-
nomiske vilkår (det markedsøkonomiske investorprincip). Kommissionen konklude-
rede, at det forventede investeringsafkast svarede til, hvad en privat investor ville 
acceptere, og at der derfor ikke var tale om statsstøtte.

6. regional støtte

Individuel regional støtte

500. I sin undersøgelse — direkte på basis af EF-traktatens bestemmelser — af in-
dividuelle regionale støttesager, som er godkendt uden for nogen ordninger, tager Kom-
missionen hensyn til en højere risiko for konkurrenceforvridning sammenlignet med 
støtte baseret på godkendte regionale støtteordninger. For at ad hoc-regional støtte kan 
være forenelig med det indre marked, skal den positive indvirkning på udviklingen i 
den pågældende region ifølge afsnit 2 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt 
sigte (237) påviseligt opveje den konkurrenceforvridning, der forårsages af støtten.

Regional udviklingsstøtte til SABIC (Nederlandene) (2�8)

501. Den 2. februar godkendte Kommissionen investeringsstøtte på 4,2 mio. EUR til 
fordel for SABIC, en Saudi-baseret kemikalieproducent, der vil etablere sit europæiske 
hovedkvarter i Nederlandene. Til trods for, at der var tale om ad hoc-støtte fandt Kommis-
sionen, at støtten var forenelig med fællesmarkedet, da de nederlandske myndigheder på-
viste, at investeringen ville have en vigtig indvirkning på hele regionen, som traditionelt er 
forbundet med den kemiske industri. Det forhold at investeringen vedrørte hovedkvarter 
frem for produktionskapacitet ændrede ikke denne vurdering. Alle de øvrige betingelser i 
retningslinjerne for statsstøtte med regional sigte var også opfyldt.

Lignit Hodonín (Den Tjekkiske Republik) (2�9)

502. Den 20. juli godkendte Kommissionen individuel regional støtte til Lignit Ho-
donín, der driver en tjekkisk brunkulsmine i et område, der er støtteberettiget i henhold 

(235) Sag NN 7�/2005, Kapitalforøgelse i HSH Nordbank, Kommissionens beslutning af 6.9.2005.
(236) Sag NN 72/2005, Kapitalforøgelse i BayernLB, Kommissionens beslutning af 6.9.2005.
(237) Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte (EFT C 74 af �0.3.�998).
(238) Sag N 492/2004, Regional udviklingsstøtte til SABIC (EUT C �76 af �6.7.2005).
(239) Sag N 597/2004, Lignit Hodonín, s.r.o. (EUT C 250 af 8.�0.2005).
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til artikel 87, stk. 3, litra a). Støtten på 155,5 mio. CZK (5 mio. EUR) dækker investering 
til åbning af nye brunkulslejre, som vil sikre 350 direkte arbejdspladser i en region, der 
primært er et landbrugsområde, og som lider under stor arbejdsløshed og strukturelle 
problemer. På grund af de særlige forhold inden for brunkulshandelen og Lignit Ho-
doníns forholdsvise lave produktionsniveau er de forvridende virkninger på konkur-
rencen og samhandelen mellem medlemsstaterne i dette særlige tilfælde forholdsvis 
begrænsede. Kommissionen godkendte ad hoc-støtten som forenelig med fællesmarke-
det, da støttens virkninger for den sociale samhørighed og regionens økonomiske ud-
vikling opvejer konkurrenceforvridningerne.

Kronoply (Tyskland) (2�0)

503. I 2001 godkendte Kommissionen på grundlag af de multisektorale rammebe-
stemmelser fra 1998 en investeringsstøtte på ca. 35 mio. EUR til Kronoplys produktion 
af Oriented Strand Boards (træpaneler, der hovedsageligt anvendes inden for bygge-
branchen) i den tyske region Brandenburg. I 2003 anmeldte Tyskland en forøgelse af 
støtten på ca. 4 mio. EUR. Tyskland hævdede, at Kommissionens oprindelige beslutning 
var baseret på fejlagtige oplysninger om markedsforholdene og krævede en nyvurdering 
af markedet og forøgelse af støtteloftet.
504. Kommissionen indledte en formel undersøgelse i 2004 og udtrykte stor tvivl 
med hensyn til mangel på incitament og nødvendighed, da anlægget allerede var fær-
digt. I sin endelige beslutning den 21. september fastholdt Kommissionen sit stand-
punkt om, at Kronoplys produktionsanlæg var et levedygtigt projekt, fordi Kronoply 
havde fortsat driften efter godkendelsen af det lavere støttebeløb i 2001.
505. Da den yderligere støtte ikke ville medføre nye incitamenter for regionalud-
vikling i det foreliggende tilfælde konkluderede Kommissionen, at undtagelserne i arti-
kel 87, stk. 2 og 3, ikke fandt anvendelse. Den anmeldte nye støtteforanstaltning ud-
gjorde derfor driftsstøtte, der var uforenelig og ikke skulle gennemføres.

E‑Glass (Tyskland) (2�1)

506. I december 2003 anmeldte de tyske myndigheder i overensstemmelse med de 
multisektorale rammebestemmelser fra 1998 en investeringsstøtte til E-Glass AG, 
Osterweddingen, Sachsen-Anhalt (Tyskland) — et støtteberettiget område i henhold til 
artikel 87, stk. 3, litra a). Formålet med projektet var at opføre et nyt anlæg til produk-
tion af rå floatglas. Den 20. april 2004 godkendte Kommissionen støtteprojektet med 
støtteberettigede omkostninger på 121 mio. EUR og en støtteintensitet på 35 % brutto.
507. De tyske myndigheder meddelte i efteråret 2004 Kommissionen, at den oprin-
delige anmeldelse indeholdt fejlagtige oplysninger om ejerne af E-Glass. Oplysningerne 
om ejerne blev benyttet i begrundelsen til beslutningen for at definere støttemodtagerne 
samt det relevante marked. Da de nye oplysninger kan have indflydelse på den maksi-

(240) Sag C 5/2004, Støtte til Kronoply GmbH.
(24�) Sag C �2/2005, E-Glass AG.
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male tilladelige støtteintensitet, skal de betragtes som af afgørende betydning for beslut-
ningen, jf. artikel 9 i procedureforordningen (242). Kommissionen var derfor nødsaget til 
at indlede den formelle undersøgelsesprocedure for at fastslå, om det er nødvendigt at 
ophæve den tidligere beslutning og træffe en ny korrekt beslutning. Kommissionen be-
sluttede i april at indlede den formelle undersøgelsesprocedure og forventer at nå en 
endelig beslutning i første halvår 2006.

Glunz (Tyskland) (2��)

508. Den 25. juli 2001 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelser 
over for tildeling af støtte på 69,8 mio. EUR til Glunz AG og OSB Deutschland GmbH 
til oprettelse af et integreret center for træforarbejdning bestående af to anlæg som pro-
ducerer OSB (Oriented Strand Board) og spånplader. Investeringsprojektet ligger i Net-
tgau, Sachsen-Anhalt (Tyskland) — et støtteberettiget område i henhold til artikel 87, 
stk. 3, litra a). Vurderingen var baseret på de multisektorale rammebestemmelser fra 
1998.
509. I sin dom af 1. december 2004 ophævede Førsteinstansretten beslutningen ved 
en procedure, der var indledt af en konkurrent. Hovedårsagen var, at Kommissionen 
kun analyserede oplysninger om kapacitetsudnyttelse og ikke også, om det relevante 
marked er i tilbagegang ved brug af oplysninger om det synlige forbrug. Efter en nær-
mere undersøgelse besluttede Kommissionen den 20. juli at træffe en ny beslutning om 
at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, især da der er problemer med at vur-
dere den maksimale tilladte støtteintensitet og bestemme de relevante markeder.

Fritagelse for overførselsafgift på fast ejendom vedrørende boligselskaber i Berlin 
(Tyskland) (2��)

510. Den 23. november forbød Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne gen-
nemførelse af en foreslået tysk støtteordning, der har til formål at fritage boligselskaber 
i arbejdsmarkedsregion Berlin for overførselsafgift på fast ejendom i forbindelse med 
fusioner og overtagelser. Formålet med ordningen var at omstrukturere boligmarkedet 
i arbejdsmarkedsregion Berlin, da dette marked var præget af overudbud. Da ordningen 
ikke var rettet mod de såkaldte »mangelområder«, hvor der er en høj grad af social ud-
stødelse, fandt Kommissionen, at en skattefritagelse, der dækker hele Berlin, var ufor-
holdsmæssig omfattende, og at den heraf følgende konkurrenceforvridning ikke kan 
berettiges, jf. artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten. De dele af ordningen, der var begrænset til 
de øvrige tyske delstater (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt og Thüringen) var allerede godkendt af Kommissionen.

(242) Forordning (EF) nr. 659/�999 af 22. marts �999 om fastlæggelse af regler for anvendelse af EF-trak-
tatens artikel 93 (EFT L 83 af 27.3.�999, s. �).

(243) Sag C 28/2005, Støtte til Glunz AG (EUT C 263 af 22.�0.2005).
(244) Sag C 40/2004, Fritagelse for overførselsafgift på fast ejendom vedrørende boligselskaber i de nye 

delstater.
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511. Udbedring af fysiske mangler og sanering af nedslidte bykvarterer prioriteres i 
stigende grad højt af Fællesskabet. Kommissionen har derfor direkte på basis af EF-trak-
tatens artikel 87, stk. 3, litra c), godkendt støtteordninger vedrørende byfornyelse under 
henvisning til EU’s målsætning om økonomisk og social samhørighed, som sigter på at 
reducere ulighederne mellem forskellige områder. Kommissionen anerkendte, at der 
selv i Fællesskabets mest velhavende byer findes »mangelområder«, der er præget af 
social udstødelse, et utilfredsstillende fysisk miljø, hvad angår infrastruktur, boliger og 
sociale faciliteter. I den foreliggende sag viste Kommissionens undersøgelse imidlertid, 
at den foreslåede ordning ikke var proportional med målene, da fordelene ville være til 
gavn for alle boligselskaber, der ejer fast ejendom i arbejdsmarkedsregion Berlin, mens 
det kun er visse distrikter, der har behov for fornyelse.
512. I december 2004 besluttede Kommissionen, at den ikke ville gøre indsigelse 
mod de dele af ordningen, der var begrænset til de nye tyske delstater. Ordningen blev 
godkendt under hensyntagen til de særlige handicap i de nye delstater, den begrænsede 
konkurrenceforvridning og de forventede positive virkninger på boligmarkedet.
Ændringer af det nationale regionale statsstøttekort i Finland (245) og Grækenland (246)
513. I overensstemmelse med punkt 5.6 i retningslinjerne for støtte med regionalt 
sigte anmeldte Finland og Grækenland en række ændringer af støtteintensiteterne for 
nogle af deres regioner, idet det påvistes, at de socioøkonomiske oplysninger for disse 
regioner var forværret i sammenligning med andre tilsvarende regioner.
514. Kommissionen godkendte for Finlands vedkommende en forhøjelse af støt-
teintensiteten i artikel 87, stk. 3, litra c)-regionen Vakka-Suomi fra 16 % NSÆ (247) til 
20 % NSÆ, og for Grækenlands vedkommende en forhøjelse af støtteintensiteten i arti-
kel 87, stk. 3, litra a)-regionerne Drama og Kavala fra 33,2 % NSÆ til 50 % NSÆ og 
45,5 % NSÆ til 50 % NSÆ afhængigt af projektets type. Disse ændrede statsstøttekort 
vil være gældende indtil udgangen af 2006, når de nationale regionale statsstøttekort for 
alle medlemsstater revideres.

7. Forsknings- og udviklingsstøtte, innovationsstøtte

Individuel FoU‑støtte til BIAL (Portugal) (2�8)

515. Den 5. juli besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod en indivi-
duel FoU-støtte til Portela & Cª, SA (bedre kendt som BIAL), et portugisisk selskab in-
den for lægemiddelsektoren.
516. Den portugisiske regering ydede BIAL en støtte på 45,2 mio. EUR til et FoU-
projekt vedrørende udvikling af lægemidler på centralnervesystemsområdet. Projektet 
gennemføres over fem år (2004-2008) og vedrører testning af prototypemedicin på dyr 

(245) Sag N 33�/2004, Ændring af det regionale støttekort i Finland 2000-2006 (EUT C 223 af �0.9.2005).
(246) Sag N 236/2005, Ændring af det græske regionalstøttekort.
(247) Nettosubventionsækvivalent.
(248) Sag N �26/2005, Individuel FoU-støtte til BIAL (EUT C 275 af 8.��.2005).
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og mennesker. Det omfatter industriel forskning og udviklingsaktiviteter på prækon-
kurrencetrinnet, der skal gennemføres både i Portugal og i udlandet.
517. Kommissionen konkluderede især, at projektets faser og støtteberettigede om-
kostninger var i overensstemmelse med kriterierne i rammebestemmelserne for FoU-
støtte, at støtteintensiteten var forenelig med de gældende tærskler, og at støtten havde 
en klar tilskyndelsesvirkning, især i betragtning af de store risici i forbindelse med det 
ambitiøse program.

FoU‑støtte til luftfartssektoren (Italien) (2�9)

518. På grund af en klage besluttede Kommissionen at undersøge 13 FoU-projekter 
inden for den italienske luftfartssektor, som er finansieret i henhold til den italienske lov 
808/85 og godkendt af Kommissionen i 1986. I oktober 2003 besluttede Kommissionen 
at indlede proceduren over for seks projekter. Betænkeligheder blev fremsat især vedrø-
rende projekternes forskningsstadier, støtteintensiteter og støttens tilskyndelsesvirk-
ning.
519. Undersøgelsen fjernede ikke tvivlen vedrørende de seks projekter. Der opstod 
derimod alvorlig tvivl med hensyn til anvendelse af lov 808/85, f.eks. i forbindelse med 
de nærmere bestemmelser for betaling af et låns hovedstol. Disse bestemmelser har stor 
betydning for støttens forenelighed, da bruttosubventionsækvivalenten for et lån er 
større, hvis hovedstolen ikke skal tilbagebetales, end hvis der kun gives afkald på renter. 
Bruttosubventionsækvivalenten er afgørende for bestemmelse af støtteintensiteten, som 
igen er afgørende for, om en FoU-støtte opfylder betingelserne i EF-rammebestemmel-
serne for statsstøtte til forskning og udvikling (250).
520. Kommissionen konkluderede endvidere, at der herskede alvorlig tvivl med 
hensyn til, hvorvidt der var andre store individuelle støttebeløb, der ikke var anmeldt. 
Den nye tvivl strækker sig ud over den procedure, der blev indledt den 1. oktober 2003, 
ikke blot fordi den vedrører spørgsmål, der ikke var omfattet af denne procedure, men 
også fordi den ikke er begrænset til de seks sager.
521. På denne baggrund besluttede Kommissionen den 22. juni at udvide proceduren 
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, til at omfatte tvivl med hensyn til bestemmelserne for 
tilbagebetaling af lånet samt eventuelt undladelse af at anmelde andre store støttebeløb og 
desuden udvide denne tvivl til at omfatte hele anvendelsen af lov 808/05. Denne udvidelse 
er dog begrænset til anvendelser af lov 808/05 på det civilretlige område.

Støtte til nyoprettede og teknologiorienterede små og mellemstore virksomheder 
(Tyskland) (2�1)

522. Den 3. maj godkendte Kommissionen en støtteordning i Tyskland til ca. 120 
mio. EUR om året til fordel for nyoprettede og teknologiorienterede små og mellem-
store virksomheder (SMV), der benytter tjenester og faciliteter, som udbydes af tekno-

(249) Sag C 6�/2003, Italiensk luftfartslov nr. 808/85 (EUT C 252 af �2.�0.2005).
(250) EFT C 45 af �7.2.�996.
(25�) Sag C 3/2004, Teknologicentre (EUT L 295 af ��.��.2005).
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logicentre, vækstcentre og industricentre. Ordningen yder offentlig støtte til oprettelse 
og udvikling af sådanne centre, og de selskaber, der benytter centrenes tjenester er de 
indirekte støttemodtagere.
523. I sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure den 18. 
februar 2004 gav Kommissionen udtryk for tvivl med hensyn til, hvorvidt foranstaltnin-
gen var forenelig med Fællesmarkedet, da Tyskland ikke havde fremlagt tilstrækkelige 
oplysninger om, hvorvidt statsstøtten blev ydet på alle niveauer, især til centrenes ejere 
og til de SMV, der benytter centrene, eller om hele støtten blev kanaliseret til de nævnte 
SMV. Under den formelle undersøgelse ændrede Tyskland sin oprindelige anmeldelse 
og sikrede, at al støtte ville blive kanaliseret til de virksomheder, der benytter centrene. 
Da Tyskland forpligtede sig til at overholde alle kravene i Fællesskabets forordninger 
om de minimis-støtte (252) og støtte til SMV (253), fandt Kommissionen, at støtten ikke 
truede med at forvride konkurrencen på det fælles marked og derfor var forenelig med 
EF-traktatens artikel 87. Den godkendte ordning var baseret på del II, punkt 7, i den 
tyske rammeplan som led i det fælles bundesregerings/delstats-program for forbedring 
af de regionale økonomiske strukturer, og den gælder indtil 31. december 2006.

Investbx (Det Forenede Kongerige) (2��)

524. Den 20. oktober indledte Kommissionen en formel undersøgelse efter artikel 
88, stk. 2, over for et forslag fra Storbritannien om at anvende 3,8 mio. GBP (ca. 4,38 
mio. EUR) til etablering af »Investbx«, et marked for kapitalinvesteringer i SMV i West 
Midlands. Investbx skal fungere som formidlingsorgan mellem SMV og investorer, 
hjælpe SMV med at rejse egenkapital ved at skabe et praktisk forum for udveksling og/
eller udstedelse af nye aktier med en værdi på mellem 500 000 GBP (ca. 730 000 EUR) 
og 2 mio. GBP (ca. 2,9 mio. EUR) ad elektronisk vej. Finansieringen af de 3,8 mio. GBP 
varetages af Advantage West Midlands (AWM), den regionale udviklingsmyndighed i 
West Midlands. Finansieringen skal udelukkende anvendes til etablering og drift af In-
vestbx. Det hævdes, at ingen af midlerne overføres til SMV eller investorer. Efter fem års 
forløb sælger AWM enten sine aktier i Investbx eller lukker selskabet.
525. Ifølge de britiske myndigheder skal foranstaltningen rette op på en markeds-
fejl, der især er forårsaget af ufuldstændige oplysninger på både efterspørgsels- og ud-
budssiden: SMV har normalt problemer med at finde investorer, og investorerne har 
problemer med at få hensigtsmæssige og pålidelige oplysninger om potentielle virksom-
heder. Det hævdes fra britisk side, at Investbx er en helt ny foranstaltning, der skal dæk-
ke et behov, som i øjeblikket ikke afhjælpes på markedet. Ejerne af Ofex, et uafhængigt 
britisk marked for SMV’s aktier, har imidlertid klaget til Kommissionen på grund af 

(252) Kommissionen forordning (EF) nr. 69/200� af �2. januar 200� om anvendelse af artikel 87 og 88 i 
EF-traktaten på de minimis-støtte (EFT L �0 af �3.�.200�, s. 30).

(253) Kommissionen forordning (EF) nr. 70/200� af �2. januar 200� om anvendelse af artikel 87 og 88 i 
EF-traktaten på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L �0 af �3.�.200�, s. 33), æn-
dret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 
22).

(254) Sag N 373/2005, Investbx (EUT C 288 af �9.��.2005).
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projektets negative virkninger for dem. De anfører, at Ofex allerede er på markedet og 
forsøger at vokse på det samme marked som det, hvor Investbx skal operere.
526. I sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure fandt 
Kommissionen, at foranstaltningen indebar statsstøtte til Investbx efter artikel 87, stk. 1, 
men at hverken investorerne eller de SMV, der benytter Investbx’s tjenester, tilsynela-
dende er støttemodtagere. Kommissionen meddelte imidlertid, at den ville undersøge 
nærmere, om der er tale om statsstøtte på investor- eller investentniveau.
527. Med hensyn til projektets forenelighed betvivlede Kommissionen, at det var i 
overensstemmelse med artikel 87, stk. 3, litra c), især på baggrund af den modtagne 
klage. Den meddelte, at den nærmere ville undersøge, om foranstaltningen har til for-
mål at rette op på en veldefineret markedsfejl, om støtteinstrumentet er rettet mod den 
afdækkede markedsfejl, og om konkurrencefordrejningen og virkningen på handelen er 
begrænset for at sikre, at støtteforanstaltningen i sidste instans ikke er i strid med den 
fælles interesse.

Iværksætterkapitalfonde (Enterprise Capital Funds — Det Forenede Kongerige) (2��)

528. Den 3. maj godkendte Kommissionen under statsstøttereglerne en ordning, 
der fremmer oprettelse af venturekapitalfonde for små og mellemstore virksomheder 
(SMV) i UK. Formålet med ordningen er at øge egenkapitalen for SMV. De godkendte 
iværksætterkapitalfonde kombinerer private og offentlige ressourcer og anvender disse 
til at tilføre egenkapital til SMV. De offentlige midler anvendes udelukkende til at til-
trække private midler og skal tilbagebetales af fondene med renter plus en andel af over-
skuddet til det offentlige.
529. De investeringstrancher, der er foreslået af UK, ligger mellem 250 000 GBP 
(357 000 EUR) og 2 mio. GBP (2,9 mio. EUR). Disse trancher overstiger det loft, der er 
fastsat i Kommissionens meddelelse om statsstøtte og risikovillig kapital (256). I sådanne 
tilfælde skal medlemsstaten ifølge meddelelsen fremlægge bevis for markedsfejl.
530. I maj 2004 indledte Kommissionen formel undersøgelse efter artikel 88, stk. 2, 
for at give interesserede tredjeparter mulighed for at fremsætte bemærkninger vedrø-
rende kapitalgabets faktiske omfang. Kommissionen modtog bemærkninger fra 20 inte-
resserede parter, hvilket er udtryk for, at der er stor interesse for spørgsmålet. Alle de 
modtagne bemærkninger var positive og støttede den britiske foranstaltning. Der var 
enighed om, at der er et kapitalgab på mindst 3 mio. EUR. Som følge af de forholdsvis 
store transaktionsomkostninger er de private venturekapitalselskaber ikke interesseret i 
at stille »små« kapitalbeløb til rådighed og går derfor efter de større transaktioner. Det 
betyder, at der opstår et finansieringsgab med hensyn til små og mellemstore transak-
tioner, som bremser virksomhedsetablering, vækst og jobskabelse. Denne tendens do-
kumenteres ikke kun af private venturekapitalfonde, der opererer på samme marked, 
men også af akademiske studier og andre medlemsstater. Udvidelsen af dette kapitalgab 
kan derfor betragtes som et fænomen, der gælder hele Europa.

(255) Sag C �7/2004, Enterprise Capital Funds (Iværksætterkapitalfonde).
(256) Kommissionens meddelelse om statsstøtte og risikovillig kapital (EFT C 235 af 2�.8.200�).
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531. Da alle de øvrige krav i meddelelsen om statsstøttet risikovillig kapital var op-
fyldt, afsluttede Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure med en positiv 
endelig beslutning og konkluderede, at iværksætterkapitalfonden er forenelig med fæl-
lesmarkedet efter artikel 87, stk. 3, litra c).

Opfindelses‑ og innovationsprogram til støtte for nyetablerede innovative 
virksomheder (Det Forenede Kongerige) (2�7)

532. Den 20. oktober godkendte Kommissionen på basis af EF-statsstøttereglerne 
en risikovillig kapitalfond på 35,3 mio. EUR, der yder støtte til nyoprettede innovative 
mikrovirksomheder og små virksomheder i UK. Det britiske opfindelses- og innovati-
onsprogram NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) op-
retter en venturekapitalfond, som stiller egenkapital og kvasiegenkapital til rådighed for 
nyoprettede innovative mikrovirksomheder og mindre virksomheder for at hjælpe dem 
med at tilvejebringe finansiering. Kapitalgabet opstår, fordi SMV ofte kun befinder sig 
på udviklingsstadiet, og private investorer ofte er tøvende med at investere i den indle-
dende investeringsfase.
533. Ved investeringer følges en fremgangsmåde i to trin. Ordningen giver mulig-
hed for at foretage initialinvesteringer i første fase op til 217 000 EUR uden privat enga-
gement, men på et rent profitmaksimerende grundlag. Alle investeringer i anden fase 
foretages sammen med private investorer på nøjagtig samme vilkår (pari passu). For-
målet med denne fremgangsmåde er at gøre SMV attraktive for erhvervsinvestorer og 
andre kapitaludbydere i den tidlige fase og forbedre virksomhedernes muligheder for 
efterfølgende at opnå finansiering hos private kilder og dermed begrænse støtte fra den 
offentlige sektor til et minimum.
534. Kommissionen konkluderede i sin vurdering, at foranstaltningen bidrager til 
at dække et specifikt finansieringsbehov hos SMV i deres opstartsfase og tidlige fase. De 
potentielle negative virkninger for samhandelen og konkurrencen er meget begrænsede 
og proportionelle og nødvendige for at realisere projektets mål. Da foranstaltningen 
opfylder alle øvrige betingelser i Kommissionens meddelelse om statsstøtte og risikovil-
lig kapital, konkluderede Kommissionen, at ordningen var forenelig med EF-traktatens 
artikel 87, stk. 3, litra c).

8. støtte til miljøbeskyttelse og energibesparelser

Demonstrationsprojekter inden for bølge‑ og tidevandskraft (Det Forenede 
Kongerige) (2�8)

535. Den 20. oktober godkendte Kommissionen en støtteordning på 58,8 mio. EUR 
til demonstrationsanlæg med bølge- og tidevandskraft, som Det Forenede Kongerige 
havde anmeldt. For at der kan opnås en rimelig forrentning af denne type projekter, 
kræves der en relativt høj investering og betydelig driftsstøtte. Ved driftsstøtte følges 

(257) Sag NN 8�/2005, Nesta opfindelses- og innovationsprogram.
(258) Sag N 3�8/2005, Demonstrationsprojekter inden for bølge- og tidevandskraft.
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reglerne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (259). Eftersom 
investeringsstøtteintensiteten strengt taget ikke opfyldte den relevante regel i miljøbe-
stemmelserne, tog Kommissionen hensyn til, at reglerne ville være overholdt, hvis der 
blev ydet investeringsstøtte i form af ekstra driftsstøtte. Ud fra et økonomisk synspunkt 
giver foranstaltningen et minimalt incitament, uden at der dog er tale om overkompen-
sation til udviklere af anlæg, og opsplitningen i investerings- og driftsstøtte giver ikke 
anledning til urimelig fordrejning på elektricitetsmarkedet. Endvidere vil resultaterne af 
programmet få vid udbredelse. Derfor kunne støtten stadig anses for at være forenelig 
med fællesmarkedet direkte på grundlag af artikel 87, stk. 3, litra c).

Driftsstøtte til håndtering af farligt affald (Nederlandene) (260)

536. Den 22. juni godkendte Kommissionen driftsstøtte på 47,3 mio. EUR til AVR 
(Rotterdam) i Nederlandene til deponering af farligt affald i perioden 2002-2005. Støt-
ten kompenserede for omkostningerne til en tjenesteydelse af almen økonomisk inte-
resse, som bestod i behandling af farligt affald, som kommer fra Nederlandene. Støtten 
sikrede en tilstrækkelig national kapacitet, hvilket er på linje med målene i EU’s affalds-
lovgivning. Som følge af faldende levering af det pågældende affald steg statens omkost-
ninger voldsomt. Derfor besluttede de nederlandske myndigheder at stoppe støtteord-
ningen og lukke anlæggene. Faktisk skyldtes en betydelig del af den godkendte støtte 
ekstraomkostningerne ved at lukke anlæggene tidligere end oprindeligt planlagt. Deri-
mod blev støtte til at kompensere for omkostningerne til anskaffelse af affald, 2,4 mio. 
EUR, ikke anset for at være forenelig med fællesmarkedet. En sådan anskaffelse ville 
fremme affaldsdeponering snarere end genindvinding af affald og gav AVR en unfair 
fordel i forhold til konkurrenterne. Denne støtte er blevet tilbagebetalt af modtageren.

Miljøstøtte til tre chlorproducenter (Italien)

537. Den 16. marts og 26. juni godkendte Kommissionen miljøstøtte til tre chlor-
producenter i Italien, Solvay Rosignano, Altair Chimica og Tessenderlo (261), til investe-
ring i deres anlæg med henblik på indstilling af produktionen af chlor baseret på kvik-
sølvteknologi og indførelse af den såkaldte membranteknologi, hvor der ikke er brug for 
kviksølv. Støtten på 13,5 mio. EUR til Solvay Rosignano til en investering på 48 mio. 
EUR, omkring 5 mio. EUR til Altair Chimica, som havde planlagt en investering på 13,5 
mio. EUR, og 5,7 mio. EUR til Tessenderlo, som havde investeret 19 mio. EUR, ud-
gjorde i hvert enkelt tilfælde 30 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger, plus 
ekstra 10 % af de støtteberettigede omkostninger for Altairs vedkommende, da der er 
tale om en mellemstor virksomhed. Kommissionen mente, at foranstaltningerne støt-
tede målet om bæredygtighed i Lissabon-strategien, eftersom man undgår miljøom-
kostninger i fremtiden, og at de var fuldt på linje med den i januar foreslåede EU-stra-

(259) EF-rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EFT C 37 af 3.2.200�, s. 3).
(260) Sag C 43/2003, Støtte til fordel for AVR.
(26�) Sag N 345/2004, Miljøstøtte til Solvay Rosignano, (EUT C �76 af �6.7.2005); Sag N 346/2004, Miljø-

støtte — Altair Chimica (EUT C �3� af 28.5.2005) og sag N 356/2004, Tessenderlo Italia — Miljø-
støtte (EUT C 223 af �0.9.2005).
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tegi om at begrænse kviksølvforureningen og med EF-rammebestemmelserne for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Volvo (Sverige) (262)

538. Den 1. juni godkendte Kommissionen miljøstøtte på 85 mio. SEK (9 mio. 
EUR) til Volvo Lastvagnar AB. Under bygning af et nyt anlæg til overfladebehandling og 
maling havde Volvo foretaget en ekstra investering på 245 mio. SEK (26 mio. EUR) for 
at opnå bedre resultater for støj og emissioner af flygtige organiske forbindelser i forhold 
til EU-standarderne. Kommissionen fandt, at støtten, der beløb sig til 35 % af denne 
ekstra miljøinvestering, var forenelig med fællesmarkedet, eftersom den var et incita-
ment for selskabet til at mindske forureningen og bidrog til Fællesskabets målsætning 
om bæredygtig produktion.

Aluminiumproduktion (Frankrig, Irland og Italien) (26�)

539. Den 7. december afsluttede Kommissionen den formelle undersøgelsesproce-
dure vedrørende støtte, der var ydet i form af fuld fritagelse for punktafgifter på mine-
ralolier, der benyttes som brændstof til aluminiumproduktion, til tre virksomheder i 
Frankrig, Irland og Italien. Ifølge reglerne om driftsstøtte i EF-rammebestemmelserne 
for statsstøtte til miljøbeskyttelse kan der tillades en delvis fritagelse for en sådan punkt-
afgift, men hvis reduktionen vedrører en EF-afgift, bør modtagerne mindst betale det 
harmoniserede EF-minimumsbeløb for at give dem et incitament til at forbedre miljø-
beskyttelsen. Så hvad angår perioden indtil 31. december 2003, fandt Kommissionen, at 
fritagelsen op til et niveau på 13 EUR pr. 1 000 kg (264) var uforenelig med fællesmarke-
det. Kommissionen gav de respektive medlemsstater besked om kun at kræve tilbagebe-
taling af den uforenelige støtte, der var udbetalt fra 3. februar 2002, dvs. fra offentlig-
gørelsen af beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, og indtil 
31. december 2003 af hensyn til princippet om berettiget forventning.
540. Efter at Rådets direktiv 2003/96/EF (265) er trådt i kraft, dvs. den 1. januar 2004, 
er der ikke længere et mindsteniveau for punktafgifter på energiprodukter, som anven-
des til elektrolyse og metallurgiske processer, herunder aluminiumfremstilling. I den 
situation burde støttemodtagerne ifølge de samme regler om støtte til miljøbeskyttelse i 
det mindste betale en betydelig andel af den nationale afgift. Kommissionen var derfor 
i tvivl om, hvorvidt den totale fritagelse er fuldt forenelig med fællesmarkedet, og udvi-
dede derfor undersøgelsen heraf til at omfatte perioden efter januar 2004.

(262) Sag N 75/2005, Miljøstøtte til Volvo Trucks (EUT C 230 af 20.9.2005).
(263) Sag C78/200�, C79/200� og C80/200�.
(264) Artikel 6 i Rådets direktiv 92/82/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mine-

ralolier (EFT L 3�6 af 3�.�0.�992, s. �9). Støtten er blevet tilladt i flere på hinanden følgende rådsbe-
slutninger.

(265) Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for be-
skatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 3�.�0.2003, s. 5�).
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CO2‑afgiftsreduktioner (Slovenien) (266)

541. Den 23. november indstillede Kommissionen undersøgelsesproceduren og 
godkendte ifølge statsstøttereglerne en slovensk ordning om indrømmelse af reduktio-
ner i beskatningen af CO2 til operatører af kraftvarmeværker, ikke-energiintensive virk-
somheder, der deltager i EU’s ordning for handel med emissioner, og virksomheder, der 
indgår frivillige miljøaftaler.
542. Den slovenske lovgivning om CO2-beskatning er blevet bragt på linje med EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (267) og med direktivet om be-
skatning af energiprodukter (268). Med foranstaltningen vil støttemodtagerne lettere 
kunne tilpasse sig national miljøbeskatning og opnå en faldende sats for afgiftsredukti-
on hvert år. Ordningen ophører i 2009, og der vil ikke blive anvendt reduktioner efter 
2010.
543. Den afgift, som betales af virksomheder, der deltager i EU’s ordning for handel 
med emissioner, og som har fordel af ovenstående afgiftsreduktion, ligger fortsat over 
de harmoniserede EF-minimumsniveauer for energibeskatning.
Driftsstøtte til biobrændsel
544. I 2005 godkendte Kommissionen støtteordninger, for det meste punktafgifts-
reduktioner, vedrørende biobrændsel, som var blevet anmeldt af Østrig (269), Tjekki-
et (270), Estland (271), Ungarn (272), Italien (273), Irland (274), Litauen (275), Sverige (276) og 
Belgien (277).

9. støtte til uddannelse, beskæftigelse og små og mellemstore virksomheder

545. Siden 2001 er der blev vedtaget gruppefritagelsesforordninger for små og mel-
lemstore virksomheder, uddannelse og beskæftigelse (278). Forordningen deklarerer 
visse kategorier af statsstøtte forenelige med traktaten, hvis de opfylder vise betingelser, 
og fritager dem fra kravet om forhåndsanmeldelse og godkendelse af Kommissionen. 

(266) Sag C 44/2004.
(267) EFT C 37 af 3.2.200�.
(268) Rådets Direktiv 2003/96/EF.
(269) Sag NN 43/04.
(270) Sag N 206/04 og N 223/05.
(27�) Sag N 3�4/05.
(272) Sag NN 427/04.
(273) Sag N 582/04.
(274) Sag NN 599/04.
(275) Sag N 44/05.
(276) Sag N �87/04.
(277) Sag N 334/05.
(278) Statsstøtte til SMV’er — Kommissionens forordning (EF) nr. 70/200� af �2. januar 200� (EFT L �0 af 

�3.�.200�), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 (EUT L 63 
af 28.2.2004); Uddannelsesstøtte — Kommissionens forordning (EF) nr. 68/200� af �2. januar 200� 
(EFT L �0 af �3.�.200�), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 363/2004 af 25. februar 2004 
(EUT L 63 af 28.2.2004); Beskæftigelsesstøtte — Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 
�2. december 2002 (EFT L 337 af �3.�2.2002).
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Alene i 2005 fremsendte medlemstaterne oplysningsformularer (279) for 197 foranstalt-
ninger efter gruppefritagelsen for SMV’er, 70 for uddannelse og 26 for beskæftigelse. 
Siden indførelsen af disse fritagelsesforordninger er antallet af anmeldte sager på disse 
tre områder faldet betydeligt. Sommetider kan der imidlertid være en anmeldt eller en 
ulovlig støtteforanstaltning, som kræver en mere indgående undersøgelse fra Kommis-
sionens side.

Reform af det italienske erhvervsuddannelsessystem (Italien) (280)

546. Efter at der i 2002 var indgivet en klage over, at Piemonte-regionen havde ydet 
ulovlig støtte til institutioner, der stod for erhvervsuddannelsesaktiviteter, kom det frem, at 
ordningen gjaldt for hele erhvervsuddannelsessystemet i Italien, da hovedretsgrundlaget 
var en national lov. Derfor fastslog Kommissionen i beslutningen om at indlede den for-
melle undersøgelsesprocedure, at vurderingen også skulle omfatte den nationale ordning.
547. Formålet med foranstaltningen var at hjælpe støttemodtagerne med at opfylde 
visse kvalitetskrav i forbindelse med den igangværende reform af det italienske er-
hvervsuddannelsessystem. Den bestod i tilskud, der skulle kompensere for forskellige 
typer af omkostninger for støttemodtagerne, som var både offentlige og private institu-
tioner, og som både arbejdede med gevinst for øje og var almennyttige institutioner. 
Endvidere beskæftigede de sig med erhvervsuddannelsesaktiviteter både inden for det 
italienske nationale uddannelsessystem (institutionel samfundsrettet undervisning ret-
tet mod privatpersoner) og på det åbne marked, over for virksomheder og deres ansatte. 
Førstnævnte blev bl.a. på grundlag af relevant EU-retspraksis anset for ikke at indebære 
økonomisk aktivitet. Desuden var der en særskilt regnskabsforpligtelse for støttemodta-
gerne, således at der kunne skelnes mellem omkostninger og hertil knyttet støtte efter 
ovennævnte aktivitetsområder.
548. Derfor konkluderede Kommissionen i sin endelige beslutning, der blev vedta-
get den 28. februar, at en stor del af de pågældende aktiviteter ikke var af økonomisk art, 
og kompensation i forbindelse med disse aktiviteter blev således ikke anset for at være 
statsstøtte. Men offentlige midler til de pågældende økonomiske aktiviteter blev betrag-
tet som statsstøtte. Kommissionen konkluderede, at en del af støtten var forenelig med 
fællesmarkedet efter gruppefritagelsesforordningerne om støtte til uddannelse og til be-
skæftigelse, men mente, at den resterende del var uforenelig og krævede, at den blev 
tilbagebetalt af støttemodtagerne.

Ford Genk (Belgien) (281)

549. Den 22. juni anmeldte de belgiske myndigheder et forslag om erhvervsuddan-
nelsesstøtte til Ford-Werke GmbH — som er en del af Ford Motor Company — i Genk, 
Belgien. Der er tale om ad hoc-støtte fra det flamske samfund på i alt 12,28 mio. EUR til 
støtteberettigede omkostninger, der dækker en periode på tre år (2004-2006). De sam-

(279) Denne mekanisme er fastlagt i gruppefritagelsesforordningerne og erstatter anmeldelsespligten.
(280) Sag C 22/2003, Reform af uddannelsesinstitutioner.
(28�) Sag N 33�/2005, Ford Genk.
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lede støtteberettigede omkostninger ved uddannelsesprojektet (herunder specifik og 
almen uddannelse) er på 33,84 mio. EUR. Kommissionen indledte en formel undersø-
gelsesprocedure, eftersom der var alvorlig tvivl om, hvorvidt den påtænkte støtte op-
fyldte betingelserne i forordningen om støtte til uddannelse. Der var både tvivl om, 
hvorvidt visse omkostninger var støtteberettigede (især hvad angår støttens tilskyndel-
sesvirkning), og om den foreslåede klassifikation af udgifter (»almen uddannelse« over 
for »specifik uddannelse«).

IRAP‑fradrag (Italien) (282)

550. Den 7. december gav Kommissionen tilladelse til skattebegunstigelser for virk-
somheder i henhold til den italienske lov nr. 80 af 14.3.2005. Ifølge ordningen kan der 
opnås reduktioner i italiensk skat på regionale produktionsaktiviteter (IRAP), og det 
kan føre til jobskabelse især i det sydlige Italien. Budgetomkostningerne (statens ind-
tægtstab) beløber sig til omkring 846 mio. EUR.
551. Foranstaltningen har til formål at fremme jobskabelsen ved at reducere virk-
somhedernes lønomkostninger gennem årlige fradrag i IRAP-skattegrundlaget for hver 
nyoprettet stilling. Virksomheder i støtteberettigede områder kan opnå højere fradrag. 
Ved beregning af nettojobskabelsen tages der ved foranstaltningen kun hensyn til tids-
ubegrænsede kontrakter for på den måde at sikre, at den dermed oprettede nye beskæf-
tigelse bliver stabil og opretholdes i en rimelig lang periode.
552. Der er indbragt en IRAP-sag for Domstolen, som er blevet bedt om at træffe en 
foreløbig afgørelse om, hvorvidt en skat som IRAP er forenelig med EU-forbuddet mod 
andre nationale omsætningsafgifter end moms. Det forhindrer dog ikke Kommissionen 
i at træffe en beslutning herom, i det omfang Italien har ret til at anvende IRAP. Foran-
staltningen går nemlig i retning af en gradvis fjernelse af skatten og prioriterer en ude-
lukkelse af lønomkostningerne fra skattegrundlaget, således at en godkendelse heraf 
ikke vil skade den nuværende situation.
553. Derfor konkluderede Kommissionen i sin vurdering, at i det omfang Italien 
har ret til at anvende IRAP, opfylder foranstaltningen alle de betingelser, der er fastlagt 
i forordning (EF) nr. 2204/02 om anvendelse af regler for statsstøtte til beskæftigelse, og 
mente, at foranstaltningen var forenelig med statsstøttereglerne, fordi den tilskynder til 
jobskabelse især i støtteberettigede områder (Mezzogiorno), hvor ledigheden stadig er 
høj sammenlignet med andre dele af Italien.

10. Fiskal støtte

Gibraltar — Skattefritagne selskaber (Det Forenede Kongerige) (28�)

554. Den 19. januar foreslog Kommissionen nogle foranstaltninger for Det For-
enede Kongerige med henblik på at udfase Gibraltars lovgivning om skattefritagne sel-

(282) Sag N �98/2005, Lov nr. 80/2005, artikel ��-ter.
(283) Sag E 7/2002, Gibraltar- Skattefritagne selskaber, Kommissionens beslutning af �9.�.2005.
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skaber. Da disse foranstaltninger blev formelt accepteret af UK den 18. februar, blev de 
juridisk bindende. Under denne ordning betalte et »skattefritaget selskab« ikke ind-
komstskat af sin fortjeneste, men var kun pålagt en fast årlig skat på mellem 225 GBP og 
300 GBP (ca. 350-500 EUR). Ingen gibraltarer eller personer, der var bosiddende i Gi-
braltar, kunne have kapitalinteresser i et skattefritaget selskab, og selskabet måtte ikke 
handle eller drive virksomhed i Gibraltar.
555. Ordningen måtte betragtes som statsstøtte, da fritagelsen for skat på overskud 
gav de fritagne selskaber en fordel sammenlignet med selskaber, der pålægges Gibral-
tars standardselskabsskattesats på 35 %. Desuden var den begrænset til selskaber, der 
udelukkende havde aktiviteter uden for landet (offshoreaktiviteter), hvilket var med til 
at fordreje handelen og konkurrencen mellem medlemsstaterne. Da ordningen var ble-
vet indført, inden Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af EU, blev den betragtet som 
eksisterende støtte, hvor Kommissionen må følge en samarbejdsprocedure med med-
lemsstaten og ikke kan kræve tilbagebetaling.
556. Med Kommissionens foranstaltninger vil ordningen være udfaset ved udgangen 
af 2010, og der sættes strenge grænser for eksisterende selskaber, som ændrer ejerskab el-
ler aktiviteter. Det var første gang, at Kommissionen satte sådanne grænser i en statsstøt-
tesag. Der vil kun kunne accepteres nye selskaber i ordningen i en kort overgangsperiode 
på mindre end 18 måneder og kun i et meget begrænset antal. Desuden vil fordelene for 
nye selskaber ophøre i december 2007 i stedet for december 2010, der gælder for eksiste-
rende støttemodtagere. Den femårige overgangsperiode for eksisterende modtagere af 
eksisterende fiskal støtte afspejler Kommissionens praksis i lignende sager (284).

Reservefond fritaget for skat — Grækenland (28�)

557. Den 20. oktober indledte Kommissionen en formel undersøgelsesprocedure 
og vedtog i samme beslutning for første gang at udstede påbud om indstilling af anven-
delsen af en skattefritaget reservefond i Grækenland. Selskaber i flere sektorer (herun-
der tekstiler, grundmetaller, bilproduktion, energiproduktion, mineindustri, intensivt 
landbrug og fiskeri, store internationale handelsselskaber og bestemte turistforetagen-
der) kunne få deres skattegrundlag nedsat med op til 35 % af fortjenesten. Midlerne 
herfra var bestemt til at finansiere investeringer og andre projekter som udvidelse og 
modernisering af anlæg og bygninger, indkøb af nyt udstyr eller køretøjer, miljøbegrun-
dede investeringer, leasingomkostninger, undersøgelser, faglig uddannelse, patentregi-
strering, omstruktureringsplaner og meget andet.
558. Foranstaltningen betragtes som statsstøtte, da den delvis fritager selskaber i de 
angivne sektorer, som er involveret i aktiv grænseoverskridende handel, for selskabs-
skat. Kommissionen drog desuden den foreløbige konklusion, at ordningen ikke op-
fyldte kriterierne for forenelighed i statsstøttereglerne.

(284) Kommissionens beslutning af �7. februar 2003 om Kongeriget Belgiens støtteordning til fordel for 
koordinationscentre, som er hjemmehørende i Belgien, 2003/755/EC (EUT L 282 af 30.�0.2003); 
Kommissionens beslutning af �7. februar 2003 om Kongeriget Nederlandenes støtte til fordel for 
internationale finansieringsaktiviteter, 2003/5�5/EC (EUT L �80, �8.7.2003).

(285) Sag C 37/2005 (ex NN ��/2004), Skattefritaget reservefond for visse selskaber.
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559. Der er tale om en ulovlig foranstaltning, idet den aldrig er blevet anmeldt til 
Kommissionen. Foranstaltningen var umiddelbart gældende, eftersom den var en del af 
det græske skattesystem. Tusinder af selskaber havde således mulighed for at kræve 
skattebegunstigelsen direkte hos skattemyndighederne. Kommissionen ønskede straks 
at standse foranstaltningens anvendelse og forhindre tiltagende konkurrencefordrejnin-
ger og krævede derfor, at Grækenland øjeblikkeligt skulle standse udbetalingen af stats-
støtte, indtil der var truffet en endelig beslutning.

Skattefordele for investeringsvirksomheder, der er specialiseret i investering i små 
virksomheder (Italien) (286)

560. Den 6. september traf Kommissionen en negativ beslutning med påbud om 
tilbagetrækning af en italiensk skatteordning om nedsættelse af skattesatsen fra 12,5 % 
til 5 % på kapitalindtægter, der hidrører fra åbne kollektive investeringsvirksomheder, 
som er specialiseret i at have aktier i virksomheder, kapitaliseret i mindre- og mellem 
grad og noteret på en reguleret fondsbørs i EU (small caps). De kollektive investerings-
virksomheder, som skattelettelsen gjaldt for, omfattede både virksomheder af selskabs-
typen (såsom SICAV-selskaber) og kontraktbaserede virksomheder. Sidstnævnte har 
ikke selskabsform, men forvaltes af finansielle mellemmænd, der er foretagender, som 
omhandlet i konkurrenceloven. De pågældende »small caps« var selskaber, der var no-
teret på en reguleret fondsbørs i EU, og hvis kapital ikke oversteg 800 mio. EUR.
561. Selv om ordningen formelt gjaldt for alle specialiserede virksomheder, konstate-
redes det, at der var tale om en indirekte subsidie, som begunstigede a) finansielle mellem-
mænd, der oprettede investeringsvirksomheder med henblik på investering i aktierne i 
børsnoterede »small caps«, navnlig for administrationsselskaber, og b) »small caps«-sel-
skaberne selv, som ville få adgang til kapital på gunstigere vilkår end selskaber i alminde-
lighed. Kommissionen konkluderede også, at støtten ikke var forenelig med fællesmarke-
det, fordi den ikke blev ydet med henblik på virkeliggørelse af udviklingsmål eller 
jobskabelse. Støtten var blevet iværksat, uden at Kommissionen havde godkendt den på 
forhånd, og Kommissionen krævede tilbagebetaling af de skattelettelser, som de finan-
sielle mellemmænd havde opnået. Beslutningen er interessant, fordi den klarlægger, at a) 
en skattelettelse, som begunstiger visse finansielle produkter, kan udgøre en indirekte 
støtte til foretagender, som fremmer og modtager investeringer, og b) at finansielle mel-
lemmænd skal tilbagebetale en skattelettelse, som, det konstateres, udgør støtte.

Skattelettelser til fordel for nyligt børsnoterede selskaber (Italien) (287)

562. Den 16. marts fastslog Kommissionen, at en italiensk ordning om nedsættelse 
af de nominelle og effektive skattesatser for selskaber, der var noteret på en reguleret 
fondsbørs i EU i 2004, var støtte, som ikke var forenelig med fællesmarkedet. Italien 

(286) Sag C �9/2004, Skattelettelser for investeringsvirksomheder, som investerer i små virksomheder, 
Kommissionens beslutning af 6.9.2005.

(287) Sag C 8/2004, Skattepræmie i forbindelse med nyligt børsnoterede selskaber, Kommissionens be-
slutning af �6.3.2005.
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indførte denne særlige skatteordning i budgetloven for 2004 med henblik på at tilskynde 
selskaber til at blive børsnoteret. Ordningen omfattede fradrag i den skattepligtige ind-
komst af et beløb svarende til udgifterne til børsnotering (ud over det ordinære skatte-
fradrag) og en treårig reduktion af selskabsskattesatsen på 13 % for sådanne selskaber.
563. Beslutningen er interessant, fordi den klarlægger begrebet selektivitet i forbin-
delse med erhvervsbeskatningsforanstaltninger. Kommissionen besluttede, at selv om 
incitamenterne formelt er gældende for alle foretagender, der er noteret på en fondsbørs 
i EU, må de anses for at være statsstøtte, da de kun blev tildelt virksomheder, som kunne 
opnå notering inden for den snævre tidsfrist, der er fastsat i den italienske lovgivning. 
Kommissionen fastslog, at incitamenterne førte til delvis fritagelse af de indtægter, som 
modtagerne havde haft i en treårsperiode efter optagelsen til notering; dvs. et skattein-
citament, som ikke stod i forhold til målet om at tilskynde til nye noteringer. At en be-
tydelig skattenedsættelse kun var gældende for selskaber, der blev noteret i 2004, havde 
den virkning, at det begunstigede nogle af virksomhederne i Italien med den højeste 
vækst og negativt kunne påvirke handelen og konkurrencen inden for Fællesskabet. 
Kommissionen fastslog endelig, at støtten ikke var forenelig med det indre marked, da 
den ikke blev udbetalt i forhold til investeringer, der var støtteberettigede i henhold til 
statsstøttereglerne. I den endelige beslutning kræves der tilbagebetaling af de skattelet-
telser, der er ydet, da støtten blev iværksat, uden at Kommissionen havde godkendt den 
på forhånd.

Skattefritagne 1929‑holdingselskaber (Luxembourg) (288)

564. Den 20. oktober foreslog Kommissionen foranstaltninger vedrørende Luxem-
bourgs lovgivning om »Skattefritagne 1929-holdingselskaber«. Ifølge lovgivningen er 
holdingselskaber, der er registreret i Luxembourg under de særlige former for skattefri-
tagne holdingselskaber, fritaget for at betale Luxembourgs erhvervsskat på udbytter, 
rentebetalinger, royalties og andre indtægter, hvis de kun udøver visse aktiviteter, her-
under finansiering, licensudstedelse og forvaltnings- og koordinationstjenester inden 
for den multinationale gruppe, de tilhører. Kommissionens undersøgelse blev frem-
skyndet af, at ordningen for fritagne selskaber i 2003 blev indføjet på listen over skade-
lige foranstaltninger på skatteområdet, som er i modstrid med Rådets adfærdskodeks 
for erhvervsbeskatning. Undersøgelsen fandt sted under samarbejdsproceduren for for-
anstaltninger, der var gældende, inden EØF-traktaten trådte i kraft.
565. Kommissionen fandt, at skattefritagelserne udgjorde støtte, som ikke var for-
enelig med fællesmarkedet. Den fandt at disse fritagelser begunstigede udelukkende 
holdingselskaber, som foretog visse udvalgte aktiviteter, og kunne alvorligt fordreje 
konkurrencen, da finansielle tjenester, som typisk foretages af skattefritagne holdingsel-
skaber, fandt sted på internationale markeder, hvor konkurrencen var intens. Kommis-
sionen betragtede skattelettelserne som driftsstøtte, idet de fritog modtagerne for afgif-
ter, som typisk pålægges foretagender i Luxembourg, uden at bidrage til økonomisk 
udvikling eller skabelse af arbejdspladser. Ved afslutningen af samarbejdsproceduren 

(288) Sag E 53/200�, Skattefritagne �929-holdingselskaber, Kommissionens beslutning af 20.�0.2005.
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opfordrede Kommissionen Luxembourg til at ophæve fritagelserne. Da støtten blev be-
tragtet som »eksisterende støtte«, kunne Kommissionen kun kræve den ændret for 
fremtiden og ikke med tilbagevirkende kraft.

Kommissionen indstiller statsstøtteundersøgelser vedrørende skattelettelser for 
sportsklubber i Italien (Decreto Salva Calcio)

566. I november 2003 indledte Kommissionen en formel undersøgelsesprocedure 
vedrørende lovforanstaltninger, som Italien havde vedtaget (Decreto Salva Calcio), som 
betød en ændring af regnskabsreglerne for professionelle sportsklubber og gav dem 
visse skattemæssige fordele. På baggrund af de forhold, som Kommissionen udtrykte 
betænkeligheder over, gik de italienske myndigheder med til at ændre foranstaltnin-
gerne for at fjerne alle virkninger på beskatningsområdet. Italien indførte ændringerne 
ved lov nr. 62 af 18. april, hvorefter Kommissionen den 22. juni (289) kunne beslutte, at 
de ændrede foranstaltninger ikke længere skulle betragtes som statsstøtte. Denne sag 
understreger, at uanset Kommissionens positive holdning til fremme af sport er profes-
sionelle fodboldklubber, som engagerer sig i relevante økonomiske aktiviteter, under-
lagt almindelige statsstøtteregler ligesom alle andre foretagender.

Fritagelse for skat på ikke‑sundhedsrelaterede forsikringskontrakter til fordel for 
gensidige forsikringsselskaber samt pensions‑ og livsforsikringsselskaber (Frankrig) (290)

567. Den 2. marts vedtog Kommissionen en række foranstaltninger, hvorved den 
anmodede Frankrig om pr. 1. januar 2006 at ophæve den fritagelse for skat på forsik-
ringskontrakter, som gensidige forsikringsselskaber og pensions- og livsforsikringssel-
skaber nød godt af i sager om ikke-sundhedsrelaterede risici.
568. I Frankrig kunne gensidige forsikringsselskaber, der var omfattet af kodeksen 
om gensidige forsikringsselskaber og pensions- og livsforsikringsselskaber, indgå forsik-
ringskontrakter, som ikke blev pålagt afgiften på forsikringskontrakter. Kommissionen 
fandt, at denne fritagelse udgjorde statsstøtte, da den gav gensidige forsikringsselskaber 
og pensions- og livsforsikringsselskaber en fordel, som andre franske og udenlandske 
forsikringsselskaber, som de var i konkurrence med, ikke kunne gøre brug af.
569. Efter Frankrigs godtagelse af de pågældende foranstaltninger er konkurrence-
fordrejningen mellem gensidige forsikringsselskaber og pensions- og livsforsikringssel-
skaber på den ene side og forsikringsselskaber på den anden side blevet bragt til ophør. 
Kommissionens henstilling og Frankrigs gennemførelse af henstillingen er en opfølgning 
af foranstaltningen af 13. november 2001 (291), hvor Kommissionen anmodede Frankrig 
om at bringe gensidige forsikringsselskabers og pensions- og livsforsikringsselskabers 

(289) Sag C 70/2003, Foranstaltninger til fordel for italienske sportsklubber, Kommissionens beslutning 
af 22.6.2005.

(290) Sag E 20/2004, Fritagelse for skat på ikke-sundhedsrelaterede forsikringskontrakter til fordel og 
gensidige forsikringsselskaber samt pensions- og livsforsikringsselskaber, Kommissionens beslut-
ning af 2.3.2005.

(29�) Se konkurrenceberetningen for 200�, sag E46/200�.
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fritagelse for afgiften på forsikringskontrakter i tilfælde af sundhedsrelateret risikoforsik-
ring til ophør. Efter det pågældende forslag erstattede Frankrig den specifikke fritagelse 
for disse selskaber med en fritagelse for såkaldte »solidariske« sygeforsikringskontrakter, 
dvs. kontrakter, som kan indgås uden forudgående lægeundersøgelse, uanset hvilken sta-
tus det organ, som står for dækningen, har. Kommissionen fastslog den 2. juni 2004, at 
sidstnævnte fritagelse er forenelig med statsstøttereglerne (292).

Skattelettelser i forbindelse med overtagelse af kriseramte industrivirksomheder 
(Frankrig) (29�)

570. Kommissionen godkendte den 1. juni en ny fransk ordning for skattelettelser i 
forbindelse med overtagelse af kriseramte industrivirksomheder. Støtten ydes i form af 
nedsættelse af selskabsskat, erhvervsskat (taxe professionnelle) og ejendomsskat (taxe 
foncière) (294). Støttebeløbet varierer afhængigt af det antal arbejdspladser, der skabes, 
og det område, hvor overtagelsen finder sted. I de mindst begunstigede områder har alle 
virksomheder mulighed for at opnå støtte, andre steder er den begrænset til små og 
mellemstore virksomheder.
571. Kommissionen fandt, at ordningen var forenelig med retningslinjerne for 
statsstøtte med regionalt sigte (295) og forordningen om støtte til SMV’e (296), og kræve-
de, at de arbejdspladser, der blev skabt, skulle bevares i mindst fem år.
572. Ordningen erstatter en tidligere ordning, i henhold til hvilken der ikke var 
nogen øvre grænse for støtte i forbindelse med overtagelse af industrivirksomheder og 
ingen tilknytning til skabelse af arbejdspladser; den pågældende ordning blev anset for 
at være uforenelig med EU’s statsstøtteregler (297).

11. støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af 
naturkatastrofer

Oversvømmelser i sommeren 2005 (Tyskland og Østrig) (298)

573. I august var der flere oversvømmelseskatastrofer af hidtil uset omfang i både 
Tyskland og Østrig. I nogle provinser målte de lokale myndigheder vandniveauer, som 

(292) EUT C �26 af 25.5.2005.
(293) Sag N 553/04, Skattelettelser i forbindelse med overtagelse af kriseramte industrivirksomheder, 

Kommissionens beslutning af �.6.2005.
(294) Artikel 44 septies, �383 A og �464 B i den franske skattelov (Code général des impôts).
(295) Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte (EFT C 74 af �0.3.�998, s. 9), ændret ved nye ret-

ningslinjer med regionalt sigte for 2007-20�3, vedtaget den 2�. december 2005.
(296) Kommissionens forordning (EF) nr. 70/200� af �2. januar 200� om anvendelse af EF-traktatens arti-

kel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L �0 af �3.�.200�, s. 33), ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 22).

(297) EUT L �08 af �6.4.2004.
(298) Sag N 435/2005, Østrigske foranstaltninger til afhjælpning af skader forårsaget af oversvømmel-

serne 2005; sag N 442/2005, Støtte til virksomheder og liberale erhverv til afhjælpning af skader 
forårsaget af oversvømmelserne i Bayern i august 2005; og sag N 466 B/2005, Bayersk erstatnings-
fond — sommeroversvømmelser 2005.
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man ikke havde oplevet de sidste 50-300 år, og som forårsagede store skader på infra-
struktur, husstande og virksomheder i de pågældende provinser. For delvis at råde bod 
på skader, som virksomheder var blevet påført ved disse katastrofer, blev flere støtteord-
ninger anmeldt til Kommissionen af regeringerne i Østrig og Tyskland.
574. I alle de anmeldte sager traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsi-
gelse og at godkende støtten på grundlag af artikel 87, stk. 2, litra b). Kommissionen 
baserede sin vurdering på følgende »vejledende principper«: For at undgå en situation, 
hvor en virksomhed ville få bedre forhold efter at have modtaget støtte i forbindelse 
med en naturkatastrofe, var det nødvendigt at forhindre, at der kunne forekomme over-
kompensation, og derfor blev kun materiel skade, som direkte var forårsaget af naturka-
tastrofen, betragtet som støtteberettiget, og den maksimale kompensation på 100 % for 
disse omkostninger blev ikke overskredet i noget tilfælde. For at kunne kontrollere, at 
overkompensation faktisk var udelukket, var det nødvendigt at indføre en centraliseret 
og institutionaliseret tilsynsmekanisme, hvor det var muligt at fastslå, i hvilket omfang 
forsikringen kunne dække skaden, og at sikre, at den maksimalt mulige støtte ikke blev 
overskredet. I alle tilfælde blev begrebet skade baseret på refinansieringsomkostnin-
gerne og/eller genanskaffelsesværdien. Tab og manglende fortjeneste i forbindelse med 
midlertidige afbrydelser af produktionsprocessen samt tab af ordrer, kunder eller mar-
keder blev ikke anset for at være støtteberettigede.

12. andet: sundhed, posttjenester, forsvaret

Reform af det nederlandske sygeforsikringssystem (299)

575. Den 3. maj gav Kommissionen tilladelse til en offentlig finansiering på 15 mia. 
EUR til en indgående reform af sygeforsikringsordningen i Nederlandene. Formålet 
med reformen er at sikre, at alle borgere får adgang til ordningen, samtidig med at for-
midlingen af sundhedspleje gøres mere effektiv og bæredygtig i økonomisk henseende. 
Myndighederne har i den forbindelse oprettet et risikoudligningssystem mellem forsik-
ringsselskaberne og støtter omlægningen af systemet ved at yde visse forsikringsselska-
ber en startkapital.
576. Den nye sygeforsikringslov skal skabe et marked for privat sygeforsikring i 
Nederlandene. For at sikre solidaritet vil den nederlandske regering forpligte sygefor-
sikringsselskaberne til at optage alle borgere og forhindre selskaberne i at differentiere 
præmierne. Som kompensation for denne forpligtelse til offentlig tjeneste vil de neder-
landske myndigheder for det første indføre et system, som skal neutralisere de forskel-
lige risikoprofiler for sygeforsikringsselskaber som følge af deres forskellige kundepor-
teføljer. Selv om Kommissionen ikke var overbevist om, at foranstaltningen opfyldte 
betingelserne i Domstolens dom i Altmark-sagen, fastslog den, at foranstaltningen var 
forenelig med fællesmarkedet i henhold til artikel 86, stk. 2.
577. For det andet vil de eksisterende sygefonde som en engangsforanstaltning få 
lov til at overføre deres finansielle reserver til den nye markedsordning i form af en 

(299) Sag N 54�/2004 og N 542/2004, Reformen af det nederlandske sygeforsikringssystem, Kommissio-
nens beslutning af 3.5.2005.
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startkapital. Sygefonde, som skal omdannes til normale private forsikringsselskaber, har 
brug for disse reserver for at kunne opfylde de krav til solvens, der er pålagt sygeforsik-
ringsselskaber. Med reformen af sundhedssystemet handler den nederlandske regering 
i overensstemmelse med en af prioriteringerne i Lissabon-strategien, idet den søger at 
sikre et økonomisk bæredygtigt sundhedsplejesystem og langsigtet pleje. Kommissio-
nen fastslog, at denne foranstaltning var nødvendig og stod i forhold til målet og kon-
kluderede derfor, at foranstaltningen var forenelig med fællesmarkedet i henhold til 
artikel 87, stk. 3, litra c).

Oprettelse af Banque Postale (Frankrig) (�00)

578. På grundlag af en anmeldelse fra de franske myndigheder foretog Kommissio-
nen en undersøgelse af flere foranstaltninger, som indgår i udskillelsen af postvæsenets, 
La Poste (LP), økonomiske forretninger til dets datterselskab, Banque Postale (BP).
579. Kommissionen kontrollerede, at de egne midler, der overføres til BP i overens-
stemmelse med regnskabsstandarderne for operationer af denne art, svarer til de egne 
midler, der i øjeblikket er bestemt til LP’s finansielle tjenester. I mangel af yderligere 
kapital fra LP vurderede Kommissionen, at denne tilførsel ikke udgjorde statsstøtte i 
betragtning af forholdene på det tidspunkt, hvor forretningerne blev overført. Kontrol-
len af, om BP’s egenkapital er stor nok til mængden og arten af bankens forretninger, er 
ikke Kommissionens opgave. Det er de nationale tilsynsmyndigheders ansvar.
580. Kommissionen kontrollerede også på grundlag af den relevante retsprak-
sis (301), at BP ikke ville opnå nogen økonomisk fordel gennem det bidrag, der blev betalt 
til LP for ydelsen af tjenester. Kommissionen kontrollerede især, at der fandtes mekanis-
mer, som kunne hindre overførsel af LP’s potentielle fordele for at forhindre enhver 
form for lækage mellem LP og dets datterselskab. De franske myndigheder forpligtede 
sig bl.a. til at sikre, at BP udelukkende ville blive finansieret på markedsvilkår. Kommis-
sionen kontrollerede desuden, at betalingen var beregnet på grundlag af LP’s analytiske 
regnskab, fastsat i overensstemmelse med principper, som blev anvendt konsekvent, og 
som var objektivt begrundede.
581. Den 21. december godkendte Kommissionen udskillelsen af LP’s økonomiske 
aktiviteter, fordi dette ikke ville tilføre BP nogen økonomisk fordel. Alle tilhørende pro-
blemer, som ikke er direkte forbundet med udskillelsen, såsom den særlige ret til at di-
stribuere »livret A« (en skattefri opsparingskonto), den ubegrænsede statsgaranti til LP 
og pensionsordningerne for tjenestemænd i LP, som er genindtrådt i BP, vil blive under-
søgt separat.

ELVO — Hellenic Vehicle Industry S.A.

582. Kommissionen indledte den 7. december en formel undersøgelsesprocedure i 
sagen om uanmeldt støtte til ELVO — Hellenic Vehicle Industry S.A. (302), en græsk 

(300) Sag N 53�/2005, Oprettelse af Banque Postale, Kommissionens beslutning af 2�.�2.2005.
(30�) Sag C-83/0� P, Chronopost, Sml. 2003 I, s. 6993.
(302) Sag C 47/2005, Støtte til ELVO (Hellenic Vehicle Industry S.A.) — Grækenland.
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producent af civile køretøjer og militærkøretøjer og den største leverandør til den græ-
ske hær. I 1999 godkendte den græske regering afskrivningen af selskabets gæld til den 
offentlige sektor i tiden 1989-1999. Ifølge Grækenland var støttebeløbet på 3,5 mio. 
EUR kun til fordel for ELVO’s militærproduktion og skulle derfor være omfattet af EF-
traktatens artikel 296, som giver mulighed for undtagelse fra det generelle forbud mod 
statsstøtte af grunde, som direkte er forbundet med væsentlige nationale sikkerhedsin-
teresser. På grundlag af de tilgængelige oplysninger finder Kommissionen imidlertid, at 
kun en del af støtten var til fordel for militærproduktionen og hører ind under anven-
delsesområdet for EF-traktatens artikel 296. Den resterende del af støtten bør gennem-
gås i henhold til de generelle statsstøtteregler.

13. landbrug

Afgift på mineralsk fosfor i foderfosfater (Danmark)

583. Kommissionen besluttede den 19. januar ikke at gøre indsigelse mod Dan-
marks forslag om en ny afgift på fosfor i foder, hvis formål er at begrænse brugen af 
fosfor i landbruget (303). For ikke at øge den samlede skattebyrde i den danske land-
brugssektor, vil grundskylden for landbrugsjord til gengæld blive nedsat. Ordningen 
betragtes ikke som statsstøtte til fordel for landbrugere. En generel nedsættelse af grund-
skylden for landbrugsjord skønnes at være den administrativt set mest effektive måde 
for at tilbageføre provenuet fra fosforafgiften til landbrugssektoren. Grundskylden vil 
blive nedsat i alle landbrugssektorer og ikke kun i de sektorer, der anvender dyrefoder, 
og som betaler fosforafgiften, hvilket i det mindste teoretisk set ville kunne give plante-
producenterne en fordel. På grundlag af miljøsigtet i ordningen og det forhold, at der i 
de relevante statsstøtteregler udtrykkeligt henvises til ejendomsafgifter som en måde til 
at udligne nye miljøafgifter, har Kommissionen imidlertid besluttet ikke at gøre indsi-
gelse, også selv om ordningen skulle give en sådan fordel. Gennemsnitsbeløbet for af-
giftsnedsættelsen pr. landbruger er også meget lavt (ca. 700 DKK (95 EUR) om året).

National støtteordning for ugunstigt stillede områder (Finland)

584. Den 16. marts godkendte Kommissionen en ny statsstøtteforanstaltning (304), 
som vil blive kombineret med eksisterende støtte til ugunstigt stillede områder, der 
medfinansieres af Fællesskabet inden for rammerne af det finske program for udvikling 
af landdistrikterne. Støtten består af et grundbeløb på 20 EUR/ha i støtteområderne A, 
B og C1 og 25 EUR/ha i støtteområderne C2-C4. Dette grundbeløb vil blive udbetalt for 
alle arealer, der er berettiget til den medfinansierede støtte. Desuden vil der for de area-
ler, som er beliggende på husdyrbrug, kunne udbetales et tillægsbeløb på 80 EUR/ha.
585. Kommissionen har sikret sig, at den samlede sum (eksisterende medfinansie-
ringsstøtte, nyt grundbeløb og nyt tillægsbeløb) ikke overstiger 250 EUR/ha i gennem-
snit. Størrelsen af det nye grundbeløb og det nye tillægsbeløb vil blive overvåget hvert år. 

(303) Sag N 343/2004.
(304) Sag N 284/2004.



167

III — Statsstøttekontrol

Om nødvendigt vil det blive reduceret proportionalt over hele landet, således at det 
maksimale gennemsnitlige beløb på 250 EUR/ha ikke overskrides. Kommissionen kon-
kluderede, at de samlede beløb til ugunstigt stillede områder i Finland opfylder betin-
gelserne i EU-lovgivningen, navnlig stk. 6 i EF’s rammebestemmelser for statsstøtte i 
landbrugssektoren (305) og artikel 14 og 15 i forordning (EF) nr. 1257/99 (306), af følgende 
grunde: Beløbene distribueres geografisk på en sådan måde, at arealer med det laveste 
udbytte får tildelt mest, sektorer med særlige strukturproblemer på grund af naturbetin-
gede ulemper får mere støtte, og der er ikke overkompensation, når beløbsniveauerne 
sammenlignes med niveauerne i sammenlignelige regioner i EU.

Bortskaffelse af animalsk affald i 2003 (taxe d’équarrissage) (Frankrig)

586. Den 5. juli godkendte Kommissionen statsstøtte på ca. 325 mio. EUR, som 
blev ydet inden for rammerne af den offentlige destruktionstjeneste (service public 
d’équarrissage) for oplagring og destruktion af kødmel og for transport og destruktion 
af døde dyr og animalsk affald i 2003 (307). Samtidig besluttede Kommissionen at indlede 
en formel undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 88, stk. 2, vedrørende støtte til 
handel med kød bestående af en fritagelse for destruktionsafgifter i 2003. Frankrig fort-
satte med at fritage visse selskaber for afgiften, således som det allerede var tilfældet 
mellem 1997 og 2002. Fritagelsen gjaldt for selskaber med en omsætning på under 
762 245 EUR i det forudgående kalenderår. Destruktionsafgiften blev pålagt på grund-
lag af selskabets samlede omsætning og ikke på grundlag af salget af kød. Flere selskaber 
kunne derfor blive fritaget for afgiften, selv om de solgte mere kød end andre selskaber, 
som havde en højere omsætning af salget af andre varer. Fritagelsen synes ikke at være 
berettiget som følge af afgiftsordningens art og kunne derfor udgøre statsstøtte. Des-
uden ser det ud til, at støtten er driftsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet, idet 
en sådan nedsættelse af afgifterne ikke indeholder noget incitamentselement eller en 
quid pro quo fra modtagernes side. Denne holdning er på linje med, hvad Kommissio-
nen gav udtryk for i sin beslutning af december 2004 om destruktionsafgiften (taxe 
d’équarrissage) (308).

Planer for salgsfremme (Frankrig)

587. Kommissionen indledte den 20. juli en formel undersøgelse af eventuelt ulov-
lig statsstøtte, som er blevet ydet af Frankrig mellem 1991 og 2002 i sektoren for frugt og 
grøntsager (309). Støtten blev ydet i form af årlige »planer for salgsfremme« (plans de 
campagne). Den omfattede foranstaltninger til at opveje et for stort udbud af fransk 
frugt og grøntsager på det indenlandske marked ved hjælp af prisstøtte, støtte til midler-

(305) EF-rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugssektoren (EFT C 28 af �.2.2000).
(306) Rådets forordning (EF) nr. �257/�999 af �7. maj �999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra 

Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophæ-
velse af visse forordninger (EFT L �60 af 26.6.�999, s. 80).

(307) Sag C 23/2005.
(308) Sag NN 8/2004.
(309) Sag NN 8/2004.
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tidig oplagring, destruktion af produkter eller støtte til forarbejdning. Der kan også 
være blevet udbetalt subsidier til at fremme salget af franske produkter uden for EU i 
krisetider. Støtten anses for at have været så betydelig som 50 mio. EUR om året.
588. Kommissionen tvivler på, at sådanne foranstaltninger kan betragtes som for-
enelige med konkurrencereglerne, da de synes at påvirke den velfungerende fælles mar-
kedsordning for frugt og grøntsager. Det forventes, at der vil blive truffet en endelig 
beslutning i 2006.

Støtte til bananproducentgrupper (Guadeloupe og Martinique)

589. Den 6. september besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod stats-
støtte på ca. 1,41 mio. EUR, der via subsidierede lån er blevet ydet producentgrupper 
som støtte til omstruktureringsforanstaltninger i banansektoren (310). Støtten, der er 
ydet til producentgrupper i økonomiske vanskeligheder, opfyldte ikke betingelserne i 
EU’s lovgivning om omstruktureringsstøtte, da der var tale om for små beløb til en om-
fattende omstrukturering af banansektoren, og de påtænkte foranstaltninger (bedre for-
syningskoncentration) ikke kunne betragtes som en troværdig omstruktureringsplan. 
Kommissionen godkendte støtten som driftsstøtte, idet den anvendte det særlige rets-
grundlag for de regioner, i hvilke støtten blev ydet, som giver mulighed for at yde drifts-
støtte som kompensation for kombinationen af ulemper, der alvorligt forhindrer en 
økonomisk udvikling i områderne i den yderste periferi.

Støtte til beskyttelse af husdyrbestande, der angribes af rovdyr (Toscana, Italien)

590. Den 6. september godkendte Kommissionen for første gang statsstøtte til dæk-
ning af forsikringspræmier for de skader, som husdyrproducenter påføres, når rovdyr 
som ulve eller bjørne angriber deres dyr (311). Formålet med foranstaltningerne er at 
beskytte husdyrbestande (kvæg, får, geder og heste), som lever i nærheden af naturpar-
ker, og som kan blive angrebet af rovdyr. De pågældende tab omfatter kun døde dyr og 
aborter efter rovdyrangreb. Kommissionen konkluderede desuden, at statsstøtte bestå-
ende af finansiering af forebyggelses- og beskyttelsesinvesteringer i bygning/omlægning 
af stalde, fotografiske varslingssystemer og bygning af indhegninger er forenelig med 
rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren. Støtten blev godkendt, så det 
er muligt at kombinere bevarelse af beskyttede arter med nedsættelse af risikoen for, at 
husdyrproducenterne påføres tab.

Solidaritetsfond i tilfælde af dårlige vejrforhold (Italien)

591. Den 7. juni vedtog Kommissionen en beslutning om ikke at gøre indsigelse 
mod en ny rammelov for statsstøtte på ca. 100 mio. EUR om året som kompensation til 
landbrugere for forskellige tab som følge af dårligt vejr (312). Den nye lov vil danne et 
ensartet retsgrundlag for fremtidig kompensation, som skal finansieres af centralrege-

(3�0) Sag NN 40/2004.
(3��) Sag N 2��/2005.
(3�2) Sag NN 54/A/2004.
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ringen. I forhold til tidligere vil det være en mærkbar ændring, at landbrugere, som 
kunne have tegnet (subsidieret) forsikring, ikke længere vil få kompensation. På den 
måde vil landbrugerne blive tilskyndet til at tegne forsikring, hvilket vil gøre det meget 
lettere at planlægge det offentliges udgifter på forhånd. Den italienske regering forudser, 
at man kommer til at bruge ca. 100 mio. EUR om året i direkte kompensation, og andre 
100 mio. EUR som en subsidie i forbindelse med forsikringskontrakter.

Holland Malt (Nederlandene) (�1�)

592. Kommissionen besluttede den 3. maj at indlede en formel undersøgelse af den 
planlagte subsidie i den nederlandske maltsektor til et investeringsprojekt, som er udar-
bejdet af Holland Malt BV (et samarbejde mellem Bavaria NV og Agrifirm, en sammen-
slutning af kornproducenter) vedrørende oprettelsen af et produktionsanlæg. Hele for-
løbet med oplagring og forarbejdning af maltbyg og produktion af og handel med malt 
vil blive integreret.
593. Kommissionen besluttede at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, da 
den var i tvivl om, hvorvidt den planlagte støtte er forenelig med fællesmarkedet af føl-
gende grunde:
• Ud fra de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, kan det ikke udelukkes, 

at maltmarkedet udviser overkapacitet.
• Holland Malt hævder, at man tilvejebringer »Premium malt« af høj kvalitet til frem-

stillingen af en bestemt øl, »Premium beer«, og at markedet for denne slags malt og 
øl bliver større og større.

594. Det er imidlertid ikke klart, om »Premium malt« og »Premium beer« ikke bare 
er markedsføringsbegreber, og at de ikke svarer til et specifikt særskilt produktmarked, 
hvor det er muligt at udelukke, at der er overkapacitet.

Klimaændringsafgift (Det Forenede Kongerige)

595. Kommissionen gav den 20. juli tilladelse til en støtteordning om en afgiftsned-
sættelse i landbrugssektoren på 687 mio. EUR over en periode på 10 år (314). Med den 
nedsættelse af klimaændringsafgiften på 50 % for gartnerier og 80 % for landbrugssek-
torer, der er omfattet af IPPC-aftaler, får landbruget i Det Forenede Kongerige mulighed 
for at tilpasse sig til de højere energipriser, som skyldes afgiften, og hjælper samtidig 
med til at opfylde Det Forenede Kongeriges og også EU’s mål for CO2-reduktion.
596. Det Forenede Kongerige indførte klimaændringsafgiften i 2001 på erhvervs-
mæssigt forbrug af energi med henblik på at opfylde Kyoto-målene. Energiintensive 
industrier fik tilbudt en betydelig nedsættelse på 80 % for en periode over 10 år, så de 
kunne tilpasse sig til de nye forhold og forbedre energieffektiviteten og reducere 
CO2-emissionerne. De landbrugssektorer, der er berørt af beslutningen (svin og fjer-
kræ, føde- og drikkevarer), er inddraget i IPPC-aftaler og har forpligtet sig til emissions-

(3�3) Sag C �4/2005, oprindeligt sag N �49/2004.
(3�4) Sag NN �2/2004.
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reduktionsmål og energieffektivitetsmål. Det Forenede Kongerige sikrer, at der føres 
nøje tilsyn med forpligtelserne.
597. Tabet af afgiftsnedsættelsen i fremtiden samtidig med kravet om, at selskabet 
forfølger målene, er en effektiv måde til at fastholde selskaberne i aftalen og til at gen-
nemføre målene. Opkrævningsmekanismen, som er proportionel med ikke-opfyldte 
mål ved udløbet af aftaleperioden, ledsages af en sanktionsmekanisme. Aftalerne tages 
regelmæssigt op til fornyet undersøgelse. Ved vurderingen af statsstøtte til flere sektorer 
i forbindelse med energiafgifter, accepterede Kommissionen, at landbruget blev be-
handlet på lige fod med andre sektorer, der er omfattet af EF-rammebestemmelserne for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse. IPPC-aftalerne blev godkendt i medfør af punkt 51, stk. 
1, litra a), i rammebestemmelserne.
598. En særlig foranstaltning, hvor afgiften bliver halveret over en femårsperiode, 
giver gartnerierne mulighed for at udligne tabet af international konkurrenceevne efter 
klimaændringsafgiftens indførelse. Retsgrundlaget for dette var punkt 5.5.4 i EF-ram-
mebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren.

14. Fiskeri

599. Af de sager, som Kommissionen traf beslutning om i 2005, er det værd at næv-
ne tre:
600. En investering på 3 mio. GBP blev foretaget i 1999 og 2000 i en fiskeforarbejd-
ningsvirksomhed på Shetlandsøerne fra et selskab ved navn Shetland Leasing and Pro-
perty Ltd (SLAP) (315). Kommissionen blev opmærksom på sagen på grund af en klage. 
Undersøgelsen konkluderede, at midler til investeringen stammede fra to trustfonde, 
som forvaltes af Shetlandsøernes råd og derfor måtte betragtes som statsstøtte. Denne 
investering var en driftsstøtte, som ikke var forenelig med fællesmarkedet. Da samme 
slags finansiering blev betragtet som privat deltagelse inden for strukturfondene, er der 
ikke blevet krævet tilbagebetaling af støtten på grund af myndighedernes og de involve-
rede organers berettigede forventninger.
601. Kommissionen godkendte en ordning for 1 mio. GBP (316), som var blevet an-
meldt af Det Forenede Kongerige, og hvis formål var at yde støtte til et frivilligt tilmel-
dingssystem, som giver lakseopdrættere mulighed for at indsamle og bortskaffe affaldet 
fra deres brug. I beslutningen fastslog Kommissionen, at rammebestemmelserne vedrø-
rende statsstøtte til BSE-prøver, selvdøde dyr og slagteaffald, som blev vedtaget i forbin-
delse med BSE-krisen, også gælder for statsstøtte til selvdøde dyr fra fiskebrug.
602. På grund af et usædvanligt stærkt stormvejr i Østersøen i begyndelsen af ja-
nuar godkendte Kommissionen en ordning (317), som Letland havde anmeldt vedrøren-
de kompensation for den skade, som fiskere og fiskeopdrættere havde lidt. Anmeldelser 
af støtteordninger af denne slags, dvs. efter stormvejr eller andre usædvanlige hændelser 

(3�5) Sag C-�3/2005.
(3�6) Sag N 285/2005.
(3�7) Sag N �77/2005.
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som f.eks. forurening, er ikke noget usædvanligt, men det er første gang, at en ny med-
lemsstat har anmeldt et sådant tilfælde.

15. Kul

603. I 2005 vedtog Kommissionen mange beslutninger om statsstøtte til kulminer. 
I juni godkendte den omstruktureringsplanerne for kulsektorerne i Tyskland, Ungarn 
og Polen.
604. I januar godkendte Kommissionen de årlige støtteudbetalinger for Tyskland 
for 2005. I marts godkendte Kommissionen den statsstøtte, som Tyskland havde ydet 
kulindustrien i 2001 og 2002 (selv om der var tale om ulovlig statsstøtte, da den ikke var 
blevet anmeldt). I juni godkendte Kommissionen Slovakiets årlige støtte for 2004 og 
Polens årlige støtte for årene 2004-2006. I juli gav Kommissionen tilladelse til, at der 
blev ydet støtte til en ny ortho-lignite-mine i Tjekkiet på grundlag af retningslinjerne 
for regionalstøtte, idet kulforordningen ikke gælder for ortho-lignite. Kommissionen 
godkendte endelig støtte til lukning af miner i Tjekkiet, en årlig støtte for 2005 til miner 
i Slovakiet og Ungarns årlige støtte for årene 2004-2006.

16. transport (�18)

16.1. Jernbanetransport

605. Den 3. maj gav Kommissionen Tjekkiet (319) tilladelse til at yde støtte til at gøre 
det lettere for De Tjekkiske Jernbaner at købe nyt rullende materiel. De tjekkiske myn-
digheder stiller garanti for et lån på 45 mio. EUR fra finansieringsselskabet EUROFIMA 
til De Tjekkiske Jernbaner. Foranstaltningen vil få meget begrænset negativ virkning for 
handelsvilkårene. Selv om lånet er mere fordelagtigt end på fuldstændige markedsbetin-
gelser, skal De Tjekkiske Jernbaner for det første betale renter på lånet, og de skal også 
betale en pris for statsgarantien. For det andet gælder sikkerhedsstillelsen kun for pas-
sagertransport, og det er en sektor, der endnu ikke er åben for konkurrence i henhold til 
EU-bestemmelserne.
606. Den 7. juni godkendte Kommissionen en foranstaltning i Nederlandene (320) 
om støtte til installeringen af European Train Control System (ETCS), et nyt signal- og 
hastighedskontrolsystem, på godstog på den nye jernbanegodslinje kaldet Betuwe-ru-
ten. ETCS — den nye europæiske standard for togkontrol — vil blive installeret på ruten 
for at garantere sikkerheden. De nederlandske myndigheder vil kompensere for en del 
af omkostningerne til installeringen af ETCS i de første af en række lokomotiver til 
godstog, som skal køre på Betuwe-ruten.

(3�8) Følgende transportsager hører under Generaldirektoratet for Energi og Transport.
(3�9) Sag N 323/2004, Tjekkiet — Statsgaranti med henblik på finansiering til indkøb af rullende jernba-

nemateriel af Česke dráhy (De Tjekkiske Jernbaner), Kommissionens beslutning af 3.5.2005.
(320) Sag N 569/2004, Nederlandene — Støtteordning for omstilling af European Train Control System 

(ETCS) til lokomotiver på godstog, Kommissionens beslutning af 7.6.2005.
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607. Endelig godkendte Kommissionen den 3. marts en støtteforanstaltning til om-
strukturering af Fret SNCF (321). Foranstaltningen er en del af en omstruktureringsplan, 
som skal gøre Fret SNCF bæredygtig igen. Kommissionen finder, at planen er forenelig 
med EU-bestemmelserne, da støtten er begrænset til et minimum og ledsages af kom-
pensationsforanstaltninger som kapacitetsnedsættelse og åbning af det franske jernba-
negodsmarked tidligere end forventet.

16.2. Kombineret transport

608. Den 16. marts godkendte Kommissionen en belgisk støtteordning (322) for 
subsidier til indkøb af udstyr til kombineret transport i Vallonien. Den 5. juli blev der 
givet tilladelse til en anden belgisk ordning (323) om fremme af nationale kombitrans-
porttjenester. Den treårige ordning vil være til fordel for operatører inden for kombine-
ret transport, som bruger jernbanetjenester. Hensigten med støtten er at kompensere 
forskellen i eksterne omkostninger mellem landevejstransport og jernbanetransport, da 
omkostningerne er særligt høje over korte afstande.
609. Kommissionen godkendte desuden den 16. marts en tysk ordning (324), som er 
udformet til at fremme af nye kombitransporttjenester og indkøb af dedikeret udstyr.
610. Kommissionen godkendte den 20. april en italiensk støtteordning (325), som 
skal tilskynde til, at tunge transportkøretøjer overføres fra landevejstransport til mari-
tim transport. I den forbindelse, vil subsidier blive indrømmet transportvirksomheder, 
som benytter eksisterende eller nye søfartsruter i stedet for landevejstransport. Ordnin-
gen skal være gældende i tre år og får et budget på 240 mio. EUR. En betingelse for at 
kunne modtage støtten er, at modtagerne benytter maritim transport i tre år, efter at 
ordningen er udløbet.

16.3. Vejtransport

611. Kommissionen besluttede den 7. december at godkende den finansielle del af 
omstruktureringsplanen for ABX Logistics (326) til 176 mio. EUR. Beslutningen blev 
vedtaget på grundlag af en omstruktureringsplan, som skulle nedsætte kapaciteten be-
tydeligt i ABX Worldwide group, også i virksomhedens afdelinger ABX Tyskland og 
ABX Nederlandene, gøre hele koncernen levedygtig igen og overføre dens kapital til en 
privat investeringsvirksomhed, som skal handle inden for en periode på 12 måneder 
efter beslutningen. De indenlandske aktiviteter i ABX Frankrig blev privatiseret i 2005.

(32�) Sag N 386/2004, Frankrig — Støtte til omstrukturering af Fret SNCF, Kommissionens beslutning af 
2.3.2005.

(322) Sag N 247/2004, Støtte til kombitransport i den vallonske region, Kommissionens beslutning af 
�6.3.2005.

(323) Sag N 249/04, Støtte til kombitransport, Kommissionens beslutning af 5.7.2005.
(324) Sag N 238/2004, Tyskland — Støtte til finansiering af nye kombitransportsystemer, Kommissionens 

beslutning af �6.3.2005.
(325) Sag N 496/03, Italien — Støtte til udvikling af logistikkæder og opgradering af intermodalitet, 

Kommissionens beslutning af 20.4.2005.
(326) Sag C 53/03.
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612. Kommissionen besluttede at godkende disse foranstaltninger, som skulle være 
tilstrækkelige til at genskabe ABX Worldwides levedygtighed, selv om det betyder, at det 
er nødvendigt at sælge hele ABX Worldwide. Kommissionen gjorde derfor godkendel-
sen af omstruktureringsstøtten betinget af, at ABX-koncernen blev solgt til en privat 
investor, som ud over markedsprisen også skulle give et stort finansielt bidrag til ABX-
koncernen.

16.4. Lufttransport

Alitalia (Italien)

613. Kommissionen vedtog den 7. juni en beslutning om, at rekapitaliseringen af 
Alitalia og dets tjenesteudbydende datterselskab ikke omfatter statsstøtte, forudsat at 
man nøje overholder de betingelser, der er fastlagt for at sikre, at staten optræder som 
en forsigtig investor. På den ene side skal staten deltage som mindretalsaktionær i den 
fremtidige forhøjelse på 1,2 mia. EUR af kapitalen i AZ Fly til samme pris og på samme 
betingelser som en privat investor. I den forbindelse har Kommissionen modtaget en 
hensigtsskrivelse fra en international bank, som garanterer, at privatsektoren får kapital-
majoriteten i denne transaktion. Dette vil sikre overensstemmelse med det tilsagn, som 
Italien gav i juli 2004 om at privatisere forretningerne. Rekapitaliseringen af luftfarts-
selskabet, som endelig blev begrænset til omkring 1 mia. EUR, fandt sted i december, 
uden at der var behov for at anvende den garanti, som bankerne havde stillet.
614. På den anden side skal den investering på 216 mio. EUR i AZ Services’ ground-
handlingtjenester, som det offentlige holdingselskab Fintecna foreslår, opfylde alle mar-
kedsbetingelser. Kommissionen har ved en uafhængig undersøgelse kontrolleret, at den 
pågældende investering giver et udbytte, som svarer til, hvad en privat investor kunne 
forvente. De første skridt i rekapitaliseringen blev taget i december som planlagt.
615. I forbindelse med undersøgelsen af omstruktureringen gav Kommissionen an-
dre interesserede parter mulighed for at fremsætte kommentarer til, hvordan Alitalia 
havde anvendt det lån på 400 mio. EUR, som Kommissionen den 20. juli 2004 havde 
givet Italien tilladelse til at stille sikkerhed for. På baggrund af kommentarerne foretog 
Kommissionen en fuldstændig analyse af Alitalias optræden, herunder også en uafhæn-
gig undersøgelse. Kommissionens synspunkt var, at støtten ikke var blevet misbrugt, at 
selskabets kapacitet opfylder de forpligtelser, der er indgået, og at de nye ruter er renta-
ble.

Ryanair (Belgien)

616. I sin beslutning af 12. februar 2004 om de fordele, som regionen Vallonien og 
den offentligt ejede Brussels South Charleroi Airport (BSCA) har indrømmet luftfarts-
selskabet Ryanair ved selskabets etablering i Charleroi, konkluderede Kommissionen, at 
den vil kunne tillade visse typer støtte, som reelt giver mulighed for at lancere nye luft-
ruter på klart definerede betingelser. I beslutningen er det imidlertid også angivet, at 
bestemte former for støtte ikke vil blive tilladt.
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617. I forbindelse med og i henhold til beslutningen blev de belgiske myndigheder i 
2004 enige med Ryanair om at sætte en del af den uforenelige støtte, ca. 4 mio. EUR, ind 
på en spærret konto, mens man venter på, at Retten i Første Instans træffer afgørelse i den 
sag om annullering af Kommissionens beslutning, som luftfartsselskabet har indgivet. 
Belgien har måttet indbringe Ryanair for en irsk domstol med henblik på at opnå tilbage-
betaling af endnu et beløb på ca. 2,3 mio. EUR (sagen er endnu ikke afsluttet).
618. Også i forbindelse med opfølgningen af beslutningen Ryanair/Charleroi den 9. 
december vedtog Kommissionen et sæt retningslinjer som svar på den seneste udvik-
ling i lufttransportsektoren, for så vidt angår fremkomsten af lavpris-luftfartsselskaber 
og øget konkurrence mellem lufthavnene, navnlig mellem regionale lufthavne, som har 
været særligt aktive i de senere år for at tiltrække nye flyforbindelser. Formålet med 
retningslinjerne (327) er at skabe større gennemsigtighed i de gældende regler og få fast-
slået, hvad Kommissionen vil eller ikke vil tillade.

Olympic Airways (Grækenland)

619. I september afsluttede Kommissionen også sin undersøgelse af påstandene om, 
at Grækenland havde indrømmet Olympic Airways ulovlig støtte, som er uforenelig med 
fællesmarkedet. Kommissionen konkluderede, at Olympic Airways og Olympic Airlines 
siden 11. december 2002 (datoen for Kommissionens tidligere beslutning om det natio-
nale luftfartsselskab) fortsat har modtaget ulovlig statsstøtte. Se også henvisningen til 
Domstolens dom vedrørende tilbagebetaling af sådan støtte, i afsnit D nedenfor.
620. Ved indledningen af undersøgelsesproceduren havde Kommissionen udtrykt 
tvivl med hensyn til det forhold, at Olympic Airways fortsat ikke betalte indkomstskat 
og socialsikringsbidrag, og den måde, hvorpå Olympic Airlines var blevet oprettet sidst 
i 2003.
621. I december 2003 blev alle flyaktiviteter, som tidligere blev udført af Olympic 
Airways, Olympic Aviation og Olympic Macedonian inden for Olympic Airways Group, 
nu koncentreret i en ny enhed, som blev omdøbt til Olympic Airlines. Efter en indgå-
ende undersøgelse af Olympic Airways’ og Olympic Airlines’ finanser fastslog Kommis-
sionen den 14. september, at Grækenland havde indrømmet ulovlig og uforenelig stats-
støtte via en række foranstaltninger, herunder manglende betaling af indkomstskat og 
socialsikringsbidrag, overvurdering af de aktiver, som Olympic Airways overførte til 
Olympic Airlines, kontante tilskud fra staten til Olympic Airways og leasing af flyvema-
skiner til Olympic Airlines under kostprisen (328).

Lufthavnsinfrastruktur (Tyskland og Belgien)

622. I 2005 vedtog Kommissionen to beslutninger om finansiering af lufthavnsin-
frastruktur. Kommissionen besluttede den 19. januar, at en tysk støtteordning (329) om 

(327) Kommissionens meddelelse — EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte 
til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne (EUT C 3�2 af 9.�2.2005, s. �).

(328) Sag C ��/2004.
(329) Sag N 644i/2002, Tyskland, Kommissionens beslutning af �9.�.2005.
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bygning og udvikling af regionale lufthavne i strukturmæssigt svage regioner, er forene-
lig med EU’s statsstøtteregler. Ordningen giver mulighed for tilskud, som kun kan an-
vendes til investeringsomkostninger i lufthavnsinfrastruktur, som er åben for alle po-
tentielle brugere på lige vilkår. Ingen omkostninger i forbindelse med den daglige drift 
af lufthavnen er berettiget til finansiel støtte, og ingen investeringer, som foretages af et 
luftfartsselskab, der anvender den pågældende lufthavn, kan finansieres i henhold til 
ordningen.
623. Den anden beslutning om lufthavnsinfrastruktur vedrørte dannelsen af et of-
fentligt-privat partnerskab om udvikling og drift af Antwerp International Airport i 
Deurne (330). Kommissionen fastslog den 20. april, at beløbet af offentlige bidrag og val-
get af kommerciel partner var blevet besluttet ved en åben og ikke-diskriminatorisk 
udbudsprocedure, som overholdt princippet om lige behandling af konkurrenter og sik-
rede, at det offentliges deltagelse blev begrænset til det nødvendige minimum.

c — HånDHæVelse aF statsstØtteBeslutninger

1. indledning

624. Statsstøttehandlingsplanen fremhæver, at statsstøttekontrollens nyttevirkning 
og troværdighed forudsætter en ordentlig håndhævelse af Kommissionens beslutninger, 
særligt hvad angår tilbagesøgning af støtte, der er ulovlig og uforenelig med fællesmar-
kedet. I statsstøttehandlingsplanen slås det fast, at Kommissionen vil søge at garantere 
en mere effektiv og omgående gennemførelse af beslutninger om tilbagesøgning for der-
med at sikre alle begunstigede ligebehandling.
625. I 2005 fortsatte håndhævelseskontoret i Generaldirektoratet for Konkurrence 
med at overvåge, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne traf til at gennemføre Kom-
missionens beslutninger om tilbagesøgning. Antallet af beslutninger, som endnu afven-
ter gennemførelse, faldt fra 94 den 31. december 2004 til 75 den 31. december 2005. 
Kommissionen vedtog i løbet af 2005 12 nye beslutninger om tilbagesøgning. I samme 
periode blev der afsluttet 31 sager om tilbagesøgning.
626. Den geografiske fordeling af verserende sager om tilbagesøgning er forblevet 
relativt stabil: Tyskland tegner sig stadig for det største antal verserende sager (35 %). 
Spanien, Italien og Frankrig repræsenterer yderligere 53 % af alle verserende sager om 
tilbagesøgning. Der er ingen sager i gang for 16 medlemsstaters vedkommende. Næsten 
to tredjedele af de verserende sager vedrører individuelle støtteforanstaltninger og re-
sten støtteordninger.
627. Oplysninger fra medlemsstaterne viser, at der i de senere år er tilbagesøgt be-
tydelige beløb i ulovlig og uforenelig støtte. I 2005 modtog Kommissionen dokumenta-
tion for tilbagesøgning af betydelige beløb i forbindelse med et mindre antal nyligt ved-
tagne beslutninger, som f.eks. beslutningen om tyske Landesbanken og Bull. Denne 
udvikling har bidraget til en betydelig forbedring af tilbagesøgningsstatistikkerne som 

(330) Sag N 355/2004, Belgien, Kommissionens beslutning af 20.4.2005.
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helhed. Af de 8,6 mia. EUR, som skal tilbagebetales i henhold til beslutninger truffet 
siden 2000, var ca. 8,2 mia. EUR (et beløb på 6,0 mia. EUR i hovedstol og næsten 2,2 
mia. EUR i renter) faktisk tilbagebetalt ved udgangen af 2005. Eksklusive renter repræ-
senterer dette 71 % af det samlede beløb, som kræves tilbagebetalt (331).
628. I løbet af 2005 foretog Kommissionen en nøje og systematisk opfølgning af alle 
verserende beslutninger om tilbagesøgning for at garantere, at de faktisk blev efterkom-
met. Når Kommissionen fandt, at en given medlemsstat ikke havde truffet alle de foran-
staltninger til at gennemføre beslutningen, som dens retssystem gav mulighed for, ind-
bragte den sagen for domstolen i medfør af enten artikel 88, stk. 2, eller artikel 228, stk. 
2. I 2005 besluttede Kommissionen at bringe artikel 88, stk. 2, i anvendelse på grund af 
manglende gennemførelse af en tilbagesøgningsbeslutning i de tre nedenfor skitserede 
sager.

2. Konkrete sager

Municipalizzate (Italien) (��2)

629. Den 19. januar (333) indbragte Kommissionen Italien for EF-Domstolen for 
ikke at have efterkommet en beslutning af 5. juni 2002. Ifølge beslutningen var den 
støtte, som Italien havde ydet til public service virksomheder, uforenelig med fælles-
markedet og skulle kræves tilbagebetalt af modtagerne. To år efter vedtagelsen af denne 
beslutning konkluderede Kommissionen, at Italien ikke havde truffet nogen effektive 
foranstaltninger i henhold til national lov til straks af få tilbagebetalt støtten. Italien 
havde kun truffet indledende foranstaltninger, men ikke nogen konkret foranstaltning 
til at tilbagekræve støtten hos modtagerne.

Thüringen Porzellan GmbH, Kahla (Tyskland) (���)

630. Den 16. februar konkluderede Kommissionen, at Tyskland ikke helt havde ef-
terlevet beslutningen om tilbagesøgning af 30. oktober 2002 om støtte til den tyske por-
celænsfabrikant Kahla Porzellan GmbH og dennes efterfølger Kahla/Thüringen Porzel-
lan GmbH. Den fandt, at Tyskland havde undladt at kræve en del af den i beslutningen 
nævnte ulovlige og uforenelige støtte tilbagebetalt.

(33�) Det skal nævnes, at disse statistikker kun refererer til verserende tilbagekrævningssager, for hvilke 
medlemsstaterne har forelagt relativt akkurate data. For 3� af de �04 tilbagekrævningsbeslutnin-
ger, som er truffet siden 2000, har den pågældende medlemsstat endnu ikke fremlagt pålidelige 
oplysninger om det relevante støttebeløb. Oplysningerne om støtte, der skal tilbagekræves, er 
særligt sparsomme i tilfælde af støtteordninger, især skatteordninger og skattelignende foranstalt-
ninger, og støtte, der omfatter garantier. Kommissionen bestræber sig fortsat på at indhente oplys-
ninger fra medlemsstaterne om de involverede støttebeløb.

(332) CR 27/�999.
(333) Sag C-207/2005.
(334) CR 62/2000.
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Hastende beskæftigelsesforanstaltninger (Italien) (���)

631. Den 6. april besluttede Kommissionen at indbringe Italien for EF-Domstolen 
for ikke at have efterkommet en beslutning om tilbagesøgning af 30. marts 2004. Ifølge 
beslutningen var den italienske støtteordning for virksomheder, som erhverver selska-
ber under likvidation, i strid med statsstøttereglerne, og støtten skulle kræves tilbagebe-
talt af modtagerne. Formålet med ordningen var at beskytte beskæftigelsen i større kri-
seramte virksomheder ved at indrømme en vis nedsættelse af socialsikringsudgifterne. 
Et år efter vedtagelsen af beslutningen om tilbagesøgning havde Italien endnu ikke in-
formeret Kommissionen om, hvilke foranstaltninger det havde truffet til at efterkomme 
den.

Baskisk skatteordning (Spanien) (��6)

632. Den 20. december besluttede Kommissionen at indbringe Spanien for EF-
Domstolen for ikke at have efterkommet tre beslutninger om tilbagesøgning i forbin-
delse med en baskisk skatteordning. Ifølge disse beslutninger var den baskiske skatte-
ordning, som muliggør fritagelse for selskabsskat i ti år for nyoprettede virksomheder, i 
strid med statsstøttereglerne. Fire år efter vedtagelsen af de tre beslutninger er der stadig 
intet, der tyder på, at Spanien har truffet konkrete foranstaltninger til at bringe den på-
gældende ordning til ophør eller at kræve den allerede ydede ulovlige og uforenelige 
støtte tilbagebetalt.

Anvendelse af Deggendorf‑retspraksis — støtte til ACEA Electrabel (Italien) (��7)

633. I 2003 indledte Kommissionen en procedure i henhold til artikel 88, stk. 2, 
vedrørende et fjernvarmeprojekt i omegnen af Rom på basis af Deggendorf-retspraksis, 
fordi støttemodtageren var ACEA, som kontrolleres af Rom kommune (338). ACEA hav-
de i mellemtiden oprettet et joint venture med det belgiske selskab Electrabel under 
benævnelsen AceaElectrabel. Det var et datterselskab af det pågældende joint venture, 
AceaElectrabel Produzione, som kontrolleres i fællesskab af Acea og Electrabel, der 
modtog støtten.
634. Den 16. marts besluttede Kommissionen at afslutte proceduren med en beslut-
ning om, at støtten var forenelig med fællesmarkedet, og at modtageren forblev den 
samme som i »municipalizzate«-sagen, selv om der var indtruffet en delvis ændring i 
modtagerens identitet. Den positive beslutning byggede på den betingelse, at støtten 
først måtte ydes efter tilbagebetaling af den støtte, der var erklæret ulovlig og uforenelig 
med fællesmarkedet.
635. I august besluttede AceaElectrabel Produzione at appellere denne beslutning 
til Retten i Første Instans.

(335) CR 62/2003.
(336) CR 58/�999, CR 59/�999 og CR 60/�999.
(337) Sag C 35/2003, Lazio — Reduktion af drivhusgasser.
(338) Jf. sag CR 27/�999, som anført i punkt 629.
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D — uDValgte retssager

Streekgewest Westelijk Noord‑Brabant (��9)

636. Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, som er et organ med ansvar for ind-
samling af husholdningsaffald, skulle betale en afgift, hver gang der blev leveret affald til 
et behandlingsanlæg. Det forlangte beløbet tilbagebetalt med den begrundelse, at afgif-
ten blev opkrævet i strid med standstill-forpligtelsen i artikel 88, stk. 3. Ændringerne af 
loven om opkrævning af afgiften og fritagelse for den trådte i kraft, inden Kommissio-
nen havde godkendt dem. Efter en undersøgelse af foranstaltningerne konkluderede 
Kommissionen, at ingen af støtteelementerne var uforenelige med fællesmarkedet.
637. EF-Domstolen fastslog i sin dom af 13. januar om de præjudicielle spørgsmål, 
som den havde fået forelagt af den nationale ret, hvor sagen var indbragt, at afgifter ikke 
er omfattet af statsstøttebestemmelserne, medmindre de udgør en måde til finansiering 
af en støtteforanstaltning, således at de udgør en integrerende del af støtteforanstaltnin-
gen. Der består kun et sådant nært forhold og en gensidig afhængighed (øremærkning), 
hvis provenuet af afgiften nødvendigvis anvendes til at finansiere støtten. Hvis dette er 
tilfældet, har afgiftsprovenuet en direkte indvirkning på støttebeløbet og dermed på 
spørgsmålet om støttens forenelighed med fællesmarkedet. I tilfælde af en sådan forbin-
delse skal anmeldelsen også omfatte finansieringsmåden, og da er afgiften selv omfattet 
af gennemførelsesforbuddet.
638. EF-Domstolen bemærkede endvidere, at artikel 88, stk. 3, sidste punktum, har 
direkte virkning. Det betyder, at hvis afgiften udgør en integrerende del af en støttefor-
anstaltning, skal medlemsstaterne i princippet tilbagebetale afgifter, der er opkrævet i 
strid med EU-retten. Borgerne kan påberåbe sig denne artikels direkte virkning ved de 
nationale domstole, ikke kun hvis de berøres af konkurrencefordrejningen, men også 
hvis de blot vil opnå en tilbagebetaling af en afgift, der er opkrævet i strid med nævnte 
bestemmelse, naturligvis under forudsætning af, at den pågældende blev pålagt en af-
gift, som blev opkrævet i strid med traktaten.

F.J. Pape (��0)

639. EF-Domstolen undersøgte i F.J. Pape-sagen i overensstemmelse med sine kon-
klusioner i ovennævnte sag vedrørende Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, om af-
giften udgjorde en integrerende del af støtteforanstaltningen. Som i Streekgewest-sagen 
var Nederlandene begyndt at yde støtte, inden Kommissionen havde godkendt den. EF-
Domstolen udtalte den 13. januar, at der ikke var en tilstrækkelig forbindelse mellem 
afgiften og støtteforanstaltningen, idet de kompetente myndigheder efter nederlandsk 
ret havde skønsbeføjelser til at anvende afgiftsprovenuet til forskellige formål. Afgifts-
provenuet havde derfor ingen direkte indvirkning på støttebeløbet, og EF-Domstolen 
konkluderede, at der ikke var nogen forbindelse mellem afgiften og støtteforanstaltnin-
gen, og at medlemsstaten derfor ikke skulle tilbagebetale afgiften til Pape.

(339) Sag C-�74/2002, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.
(340) Sag C-�75/02, Hoge Raad der Nederlanden in F.J. Pape mod Minister van Landbouw, Natuurbe-

heer en Visserij.
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Confédération nationale du Crédit mutuel mod Kommissionen (��1)

640. I denne dom af 13. januar annullerede Retten i Første Instans Kommissionens 
beslutning af 15. januar 2002, ved hvilken den af Frankrig ydede støtte til Crédit Mutuel 
blev erklæret for uforenelig med fællesmarkedet. Støtten var blevet ydet i form af mod-
tagelse af indskud og administration af opsparing under »Livret Bleu-ordningen«. 
Frankrig og Crédit Mutuel appellerede beslutningen til Retten i Første Instans.
641. Denne annullerede Kommissionens beslutning som følge af manglende be-
grundelse, jf. EF-traktatens artikel 253.
642. Retten i Første Instans udtalte i første række, at bestemmelsen af støtten i be-
slutningens dispositive del ikke var tilstrækkelig til at gøre det muligt for de berørte 
parter at identificere de foranstaltninger, der af Kommissionen betragtes som støtte. 
Retten kunne derfor ikke udøve sin prøvelsesret i forbindelse med vurderingen af foran-
staltningerne.
643. For det andet da beslutningens dispositive del og begrundelsen udgør et ude-
leligt hele, undersøgte Retten beslutningens andre dele, særlig analysen af betingelserne 
i artikel 87, stk. 1. Den konkluderede, at de andre dele af beslutningen ikke gav en til-
strækkelig begrundelse vedrørende identifikationen af de foranstaltninger, der betragtes 
som støtte.

Belgien mod Kommissionen (��2)

644. I denne sag søgte Belgien at få annulleret Kommissionens forordning (EF) nr. 
2204/2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæfti-
gelse. EF-Domstolen afviste i sin dom af 14. april Belgiens appel, stadfæstede Kommis-
sionens forordning og afgav følgende erklæringer vedrørende Kommissionens og Rå-
dets respektive beføjelser på statsstøtteområdet.
645. EF-Domstolen udtalte, at Kommissionen ikke havde overskredet sine beføjel-
ser ved at fastlægge forenelighedskriterier for statsstøtte. Kommissionen behøvede ikke 
at begrænse sig til en simpel kodificering af sin tidligere praksis, men kunne trække på 
sine erfaringer til at fastlægge nye forenelighedskriterier, herunder selv strengere krite-
rier end de eksisterende. Rådet gav ved forordning (EF) nr. 994/98 Kommissionen befø-
jelse til at erklære visse kategorier af støtte for forenelige med fællesmarkedet, hvilket 
indebærer, at de ikke skal anmeldes. Men Kommissionen får ved forordningen ingen 
beføjelse til at fortolke artikel 87, stk. 1, og til at indføre en generel og bindende defini-
tion af begrebet statsstøtte, som omhandlet i artikel 87, stk. 1.

Sniace mod Kommissionen (���)

646. Rettens dom af 14. april afklarer betingelserne for, at en sag, som indbringes 
for de europæiske domstole af en støttemodtagers konkurrent, kan antages til realitets-
behandling. I den foreliggende sag anfægtede Sniace, som er en spansk virksomhed, der 

(34�) Sag T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel mod Kommissionen.
(342) Sag C-��0/03, Belgien mod Kommissionen.
(343) Sag T-88/0� og T-�4�/03, Sniace mod Kommissionen.
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fremstiller regenererede og syntetiske fibre, Kommissionens beslutning om at tillade 
Østrig at yde støtte til virksomheden Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG).
647. Retten fremhævede, at en konkurrent skal kunne bevise, at han individuelt 
berøres af Kommissionens beslutning for at kunne anfægte beslutningen. I denne for-
bindelse blev der taget to faktorer i betragtning:
• For det første konkurrentens rolle i den indledende procedure: Sniace spillede kun 

en mindre rolle i denne procedure, da virksomheden ikke indgav nogen klage til 
Kommissionen, og da proceduren ikke fortrinsvis blev gennemført på basis af ind-
læg fra virksomheden.

• For det andet sagsøgerens beviser for, at beslutningen kunne påvirke hans markeds-
stilling: Retten noterede sig, at sagsøgeren ikke opererede på samme marked som 
LLG og heller ikke havde til hensigt at operere på samme marked i fremtiden; sagsø-
geren kunne heller ikke føre tilstrækkeligt bevis for, at den anfægtede beslutning 
ville påvirke hans markedsstilling i betydelig grad, da hans erklæringer byggede på 
helt udokumenterede antagelser uden beviskraft og uden nogen antydning af tab 
eller negative konsekvenser som følge af beslutningen.

648. Retten afviste derfor den af Sniace indbragte sag, da sagsøgeren ikke var indi-
viduelt berørt af Kommissionens beslutning.

Italien mod Kommissionen (���)

649. EF-Domstolen annullerede ved sin dom af 10. maj til dels Kommissionens be-
slutning af 6. august 1999 om at indlede en procedure vedrørende statsstøtte til virk-
somheder i Tirrenia di Navigazione-koncernen. Italien søgte at få denne beslutning an-
nulleret, for så vidt angår kravet om suspension af den pågældende støtte.
650. Dommen er interessant, fordi den tydeliggør en række procedureregler, som 
Kommissionen skal følge ved vurderingen af støtteforanstaltninger.
651. Hvad for det første angår Kommissionens mulighed for at kræve nye støttefor-
anstaltninger suspenderet, skal medlemsstaten inden suspensionen have haft mulighed 
for at drøfte alle foranstaltningerne og fremsætte sine bemærkninger. I den foreliggende 
sag var afgiftslempelserne til Tirrenia-koncernen i forbindelse med leverancer af brænd-
stof og smøreolie til koncernens skibe ikke blevet drøftet med de italienske myndigheder. 
EF-Domstolen konkluderede derfor, at Kommissionens beslutning til dels skulle annul-
leres, for så vidt den medførte suspension af denne specifikke støtteforanstaltning.
652. Hvad for det andet angår Kommissionens magtfordrejning, anførte EF-Dom-
stolen, at der kun kunne være tale om magtfordrejning, hvis der var tydelig tvivl om, at 
foranstaltningerne udgjorde eksisterende støtte eller foranstaltninger uden noget støt-
teelement. I så fald ville Kommissionen ikke have ret til at betragte dem som nye støt-
teforanstaltninger og dermed til at suspendere dem. I den foreliggende sag udmøntede 
suspensionen af foranstaltningerne, der blev klassificeret som nye støtteforanstaltnin-
ger, sig ikke i magtfordrejning.

(344) Sag C-400/99, Italien mod Kommissionen.
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653. Endelig undersøgte EF-Domstolen, om det var berettiget, at Kommissionen 
betragtede foranstaltningerne som ny støtte i beslutningen om at indlede proceduren. 
EF-Domstolen udtalte, at det påhvilede den medlemsstat, som skønnede, at der var tale 
om eksisterende støtte, på så tidligt et stadium som muligt at forsyne Kommissionen 
med oplysninger herom, så snart Kommissionen havde henledt dens opmærksomhed 
på de pågældende foranstaltninger. Hvis Kommissionen i forbindelse med en foreløbig 
vurdering på basis af disse oplysninger kunne fastslå, at de pågældende foranstaltninger 
sandsynligvis udgjorde eksisterende støtte, ville de skulle behandles inden for de proce-
duremæssige rammer i artikel 88, stk. 1, og artikel 88, stk. 2. Dette gjorde sig imidlertid 
ikke gældende i den foreliggende sag.

Kommissionen mod Grækenland (���)

654. Den 11. december 2002 traf Kommissionen en beslutning om at erklære om-
struktureringsstøtten til Olympic Airways ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet. 
Den pålagde derfor Grækenland at tilbagesøge støtten.
655. Grækenland traf nogle indledende foranstaltninger til at tilbagekræve støtten. 
Men efter at beslutningen derom var truffet, overførte Grækenland Olympic Airways’ 
personale og mest rentable aktiver gældfrit og uden vederlag til et nyoprettet selskab 
under navnet Olympic Airlines og gjorde det umuligt at inddrive det tidligere selskabs 
gæld fra det nye selskab. Kommissionen indledte derfor et passivitetssøgsmål mod Græ-
kenland ved EF-Domstolen.
656. EF-Domstolen udtalte den 12. maj, at overdragelsen af støttemodtagerens ak-
tiviteter var struktureret på en sådan måde, at det var umuligt at inddrive gælden. Trans-
aktionen skabte en hindring for fuldbyrdelse af tilbagesøgningsbeslutningen. Formålet 
med tilbagesøgningsbeslutningen var at genskabe konkurrencen, og det blev dermed 
tilsidesat i alvorlig grad.
657. De af Grækenland trufne foranstaltninger førte ikke til tilbagebetaling af de 
beløb, som Olympic Airways skyldte, da de enten var ufuldstændige, sendrægtige (idet 
de ikke blev truffet inden for den foreskrevne periode på to måneder) eller ikke var 
bindende. EF-Domstolen konkluderede derfor, at Grækenland ikke havde efterkommet 
Kommissionens beslutning.

Corsisa Ferries France SAS mod Kommissionen
658. Kommissionens beslutning af 9. juli om kapitaltilførsel til det franske færgesel-
skab SNCM blev annulleret af Retten i Første Instans den 15. juni (346). Retten annulle-
rede beslutningen, fordi Kommissionens analyse af provenuet af salget af aktiver til en 
værdi af 12 mio. EUR betød, at Kommissionen ikke kunne sikre, at støttebeløbet blev 
begrænset til det mindst mulige. Alle klagerens andre argumenter blev imidlertid afvist.

(345) Sag C-4�5/03, Kommissionen mod Grækenland.
(346) Sag T-349/03, Corsica Ferries France SAS mod Kommissionen.
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CDA mod Kommissionen (��7)

659. Retten i Første Instans annullerede ved sin dom af 19. oktober til dels Kom-
missionens beslutning om Tysklands statsstøtte til CDA Compact Disc Albrechts GmbH 
(Thüringen), for så vidt som Tyskland fik pålagt at tilbagesøge støtten til andre virksom-
heder end den oprindelige modtager.
660. For det første fastslog Retten, at der kun kan kræves tilbagebetaling fra en 
virksomhed, hvis det kan bevises, at virksomheden faktisk har modtaget støtten. Dette 
kan ikke siges at være tilfældet, hvis støtten svigagtigt er blevet omdirigeret fra den op-
rindelige virksomhed til en anden. Kommissionen bør anvende alle til rådighed væ-
rende midler til at søge mere præcise oplysninger fra medlemsstaterne om omdirigerede 
støttebeløb.
661. Retten udtalte for det andet, at udvidelsen af et tilbagebetalingskrav til en an-
den virksomhed end den oprindelige ville være mulig i tilfælde af en fastslået omgåelse 
af tilbagebetalingskravet. Det er imidlertid i det foreliggende tilfælde vanskeligt at fast-
slå, at der foreligger en sådan omgåelse. Selv om det er korrekt, at aktiverne blev benyttet 
af efterfølgeren til at fortsætte den oprindelige modtagers virksomhed, og selv om for-
målet med denne overførsel var at redde dele af aktiverne og beskytte dem mod retlige 
og økonomiske usikkerhedsfaktorer, var dette ikke nok til at bevise, at der var tale om 
forsætlig omgåelse af Kommissionens tilbagebetalingskrav. Blandt de elementer, som 
Retten tog i betragtning til at afvise Kommissionens påstand om, at der forelå omgåelse, 
kan nævnes, at efterfølgeren betalte markedsprisen for aktiverne, og at der var afholdt et 
åbent og ubetinget udbud i forbindelse med overførslen af aktiverne.

Nazairdis (��8)

662. Sagen vedrørte en anmodning fra en fransk domstol om præjudiciel afgørelse 
om, hvorvidt progressiv afgift, som blev opkrævet direkte i detailleddet i Frankrig 
(TACA) udgjorde statsstøtte. EF-Domstolen anvendte kriterierne fra ovennævnte Stre-
ekgewest/Pape-sager.
663. Provenuet fra TACA blev anvendt på flere måder. Det blev oprindeligt anvendt 
til at finansiere såkaldte »ophørsbetalinger«, dvs. støtte til handlende og håndværkere 
på over 60, som endegyldigt ophørte med at drive virksomhed. Provenuet af TACA er 
vokset betydeligt, siden afgiften blev indført, og disse ekstra indtægter blev da afsat til 
grundlæggende alderspensionsforsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende 
inden for håndværk eller forarbejdnings- og handelsvirksomhed, såvel som til FI-
SAC (349) og CPDC (350). Der findes for hver af de ovenfor nævnte anvendelsesformer 
specifikke lovbestemmelser om, enten hvem der skal bestemme, hvilket beløb der skal 

(347) Sag T-324/00, CDA mod Kommissionen.
(348) Forenede sager C-266/04 til C-270/04 og C-32�/04 til C-325/04, Nazairdis (nu Distribution Casino 

France).
(349) Interventionsfonden til støtte af håndværk og handel.
(350) Brændstofdistributørernes handelskomité.
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bruges til hvilket formål, og/eller hvordan de individuelle beløb, som skal udbetales til 
en ansøger, fastlægges.
664. I april 2001 anlagde flere af sagsøgerne i hovedsagen flere sager ved nationale 
domstole i Frankrig mod det organ, hvis opgave det er at opkræve TACA. De søgte der-
med at opnå tilbagebetaling af beløb, som virksomhederne havde betalt som TACA 
igennem flere år. Argumentet var, at TACA var ulovlig, da den udgjorde en integrerende 
del af en statsstøtteforanstaltning, som ikke var blevet anmeldt til Kommissionen.
665. I sin dom af 27. oktober undersøgte EF-Domstolen først den fritagelse for 
TACA, som indrømmes små detailhandlere. Den skønnede, at en eventuelt ulovlig fri-
tagelse for TACA for små detailhandlere ikke i sig selv var nok til at anfægte selve afgif-
tens lovlighed. For det andet henviste den til ovennævnte Streekgewest/Pape-retspraksis 
og bemærkede, at en afgift kun kan anses for at udgøre en integrerende del af en støtte-
foranstaltning, hvis der består en tvungen forbindelse mellem afgiften og støtteforan-
staltningen. Det vil sige, at provenuet af afgiften nødvendigvis skal afsættes til finansie-
ring af støtten. I tilfælde af en sådan øremærkning har provenuet af afgiften en direkte 
indvirkning på støttebeløbet og dermed på vurderingen af støttens forenelighed med 
fællesmarkedet.
666. I det foreliggende tilfælde konkluderede EF-Domstolen, at der ikke bestod en 
sådan forbindelse. Den pegede på følgende karakteristika: der fandtes i den nationale 
lovgivning ingen tvungen forbindelse mellem TACA og den påståede støtteforanstalt-
ning, idet der dog fastlægges et beløb for den påståede støtte mellem et minimum og et 
maksimum uanset afgiftsprovenuet; de begunstigede fondes virksomhed udgjorde ikke 
nogen erhvervsvirksomhed; ministeren rådede over skønsbeføjelser til at afsætte prove-
nuet af TACA til finansiering af bestemte forsikringsordninger.
667. Erhvervsdrivende, som skulle betale TACA, kunne derfor ikke påberåbe sig 
fritagelsens eventuelle ulovlighed ved de nationale domstole for at undgå at skulle be-
tale afgiften eller for at få den tilbagebetalt. 
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e — statistiKKer

Figur 6
Udviklingen i antallet af registrerede sager (med undtagelse af landbrug, �skeri, 
transport og kul) mellem 2000 og 2005
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Figur 7
Udviklingen i antallet af beslutninger, der er tru�et af Kommissionen
mellem 2000 og 2005
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Figur 8
Antal beslutninger fordelt på medlemsstaterne i 2005
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a — uDViDelse og VestBalKan

668. Den 3. oktober indledte EU tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og Kroati-
en. Den første runde af diskussioner om konkurrencekapitlet (gennemgang af regelvær-
ket) fandt sted i november og december. Det forventes af kandidatlandene, at de fast-
lægger lovgivningsrammer for karteller, fusionskontrol og statsstøttekontrol, etablerer 
konkurrence- og statsstøttemyndigheder, og at de sikrer effektiv håndhævelse af disse 
regler inden eventuel tiltrædelse.
669. I opløbet til Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse i 2007 fulgte Kommissionen 
nøje forberedelserne til medlemskabet og ydede bistand til håndhævelse af konkurren-
cereglerne.
670. Kommissionen gennemgik de statsstøtteregler, som Bulgarien meddelte i 
overensstemmelse med den såkaldte eksisterende støttemekanisme i tiltrædelsestrakta-
ten. I henhold til denne mekanisme betragtes iværksættelse af enhver støtteforanstalt-
ning efter tiltrædelsen, der anses for at være statsstøtte i henhold til traktaten, og som 
ikke er medtaget på den eksisterende støtteliste, som ny støtte.
671. Hvad angår Rumænien, fulgte Kommissionen på nært hold gennemførelsen af 
statsstøtten ved at gennemgå alle udkast til beslutninger inden deres endelige vedtagelse 
af Rumænien. Den 25. oktober vedtog Kommissionen en rapport om Rumæniens frem-
skridt på det konkurrencepolitiske område (351), hvori det blev konkluderet, at Rumæ-
nien havde gjort betydelige fremskridt med hensyn til håndhævelse af konkurrencereg-
ler, navnlig med hensyn til kontrol med statsstøtte.
672. GD for Konkurrence har ydet aktiv bistand til udvikling af sunde konkurren-
ceregler på hele Vestbalkan. Bistanden omfattede bl.a. rådgivning om formulering af 
lovgivning om konkurrence og statsstøtte, bistand til oprettelse af de nødvendige insti-
tutioner til håndhævelse af disse regler og fremme af disciplin på konkurrenceområ-
det.

B — Bilateralt samarBejDe

1. indledning

673. GD for Konkurrence samarbejder med en lang række konkurrencemyndighe-
der på bilateral basis og navnlig med myndighederne i de lande, som udgør EU’s vigtig-
ste handelspartnere. EU har indgået egentlige samarbejdsaftaler på konkurrenceområ-
det med USA, Canada og Japan. I forhold til Korea udgør et aftalememorandum det 
formelle samarbejdsgrundlag.
674. De vigtigste elementer i disse særlige aftaler er gensidig udveksling af informa-
tion om og koordinering af håndhævelsesaktiviteter og udveksling af ikke-fortrolige 

(35�) Bilag � til den globale overvågningsrapport vedrørende Rumænien, SEK(2005) �354 endelig.
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oplysninger. Under aftalerne kan én part anmode den anden om at iværksætte håndhæ-
velsesforanstaltninger (positive comity), og én part kan tage hensyn til en anden parts 
vigtige interesser i forbindelse med håndhævelsesforanstaltninger (traditional comity).
675. EU har også indgået flere frihandelsaftaler og associerings- og samarbejdsafta-
ler, som normalt indeholder grundlæggende bestemmelser om samarbejde og konkur-
rence. Eksempler på sådanne aftaler er EuroMed-aftalerne, aftaler med visse latiname-
rikanske lande og med Sydafrika. Samarbejdet mellem Europa-Kommissionen og 
konkurrencemyndighederne i andre OECD-lande er baseret på en anbefaling, der blev 
vedtaget af OECD i 1995.

2. aftale med usa, canada og japan

De Forenede Stater

676. Samarbejdet med USA’s konkurrencemyndigheder er baseret på særlige sam-
arbejdsaftaler om konkurrence (352).
677. Inden for lufttransport færdiggjorde Kommissionen den 18. november et ud-
kast til en ny aftale med USA, som vil afløse de eksisterende bilaterale aftaler indgået af 
medlemsstater (se også afsnit I.B.3.2 ovenfor). De fastlagte institutionelle samarbejds-
rammer vedrører i brede træk de samme samarbejdsområder som den eksisterende EU/
USA-aftale om konkurrencepolitik, der er indgået mellem Kommissionen, det ameri-
kanske justitsministerium og USA’s Federal Trade Commission (FTC). De omfatter an-
meldelse af relevante sager, udveksling af information både om generelle og sagsrelate-
rede spørgsmål, og jævnlige møder for at diskutere udviklingen på markederne og 
anliggender af fælles interesse. Hvad angår dette sidste samarbejdsområde, blev det af-
talt at etablere et regulært diskussionsforum med henblik på diskussion af generelle 
politikspørgsmål. De nye rammer for samarbejdet mellem Kommissionen og USA’s 
transportministerium om konkurrencelov og -politik inden for lufttransport vil lette 
den samlede vurdering af alliancer mellem luftfartsselskaber i EU og USA og fremme 
fastlæggelse af kompatible regler. Hvis aftalen godkendes, vil den eventuelt kunne an-
vendes allerede fra slutningen af oktober 2006.
678. Kommissionen fortsatte i løbet af 2005 sit tætte samarbejde med det ameri-
kanske justitsministerium og FTC. Der var hyppige og indgående kontakter mellem 
Kommissionens medarbejdere og deres kolleger hos de amerikanske myndigheder. 
Kontakterne gik lige fra samarbejde i individuelle sager til samarbejde om mere gene-
relle konkurrencepolitiske spørgsmål. Kontakterne bestod generelt af jævnlige telefon-

(352) Aftalen mellem USA’s regering og Europa-Kommissionen om anvendelse af deres konkurrencelov-
givning blev indgået den 23.9.�99�. Ved en fælles beslutning truffet af Rådet og Europa-Kommis-
sionen den �0.4.�995 blev aftalen godkendt og erklæret anvendelig fra den dato, den blev under-
tegnet af Europa-Kommissionen (EFT L 95 af 27.4.�995, 47). Positive comity-aftalen, som styrker 
positive comity bestemmelser i aftalen af �99�, trådte i kraft den 4.6.�998 (aftalen mellem De Euro-
pæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af principperne 
om positive comity i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning (EFT L �73 af �8.6.�998, s. 
26)).
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opringninger, e-breve, udveksling af dokumenter og andre kontakter mellem de to par-
ters implicerede sagsbehandlere. Samarbejdet er stadig til stor gensidig fordel for begge 
parter, når det drejer sig om at fremme de respektive håndhævelsesaktiviteter, undgå 
unødvendige konflikter eller uoverensstemmelser mellem disse håndhævelsesaktivite-
ter og fremme bedre gensidig forståelse af de to parters konkurrencepolitiske ordnin-
ger.
679. Der blev i 2005 samarbejdet på højt niveau med de amerikanske kartelmyn-
digheder om kontrol med virksomhedsfusioner. Den bedste praksis, der blev fastlagt i 
2002 for EU’s og USA’s samarbejde om undersøgelser af fusioner, er et vigtigt udgangs-
punkt for samarbejde, navnlig ved, at der angives kritiske områder i proceduren, hvor 
samarbejdet kan være særligt nyttigt. I praksis forløber samarbejdet om sagerne på en 
meget pragmatisk og fleksibel måde, som er tilpasset sagerne og de berørte spørgsmål.
680. I 2005 var der en lang række fusionssager med konsekvenser på begge sider af 
Atlanten, hvor der var et betydeligt praktisk samarbejde og udveksling af synspunkter 
mellem EU’s og USA’s sagsbehandlere. I løbet af året medførte en række fusionssager et 
omfattende samarbejde. Sagerne omfattede Johnson & Johnson/Guidant (353), hvor 
samarbejdet med FTC navnlig drejede sig om patentdimensionen på det amerikanske 
marked og førte til størst mulig samordning af undersøgelserne, selv om der var forskel 
på timingen for procedurerne i EU og USA. I sagen Procter & Gamble/Gillette var der 
igen et tæt samarbejde med FTC, hvad angår produktmarkedet, vurdering af mulige 
konkurrencehæmmende konsekvenser og tilsagn, og samarbejdet tog også sigte på at 
sikre den størst mulige samordning af procedurerne under hensyn til deres forskellige 
timing. I begge disse tilfælde var der forskel på konkurrenceaspektet mellem USA og 
EU. Hvad angår EU-sagen vedrørende J&J/Guidant blev der fundet en løsning gennem 
virksomhedstilsagn vedrørende endovaskulærer stenter og koronare styrbare guidewi-
res, mens der i USA ikke opstod problemer på disse markeder. Med hensyn til P&G/Gil-
lette blotlagde Kommissionens undersøgelser kun betænkeligheder med hensyn til ho-
risontal konkurrence inden for batteridrevne tandbørster, mens der i USA var bredere 
konkurrencebetænkeligheder vedrørende batteridrevne tandbørster, tand-whitener-
produkter og deodoranter. Der blev også fundet fælles fusionstilsagn i sagen Reuters/
Telerate (354), som Kommissionen undersøgte sammen med det amerikanske justitsmi-
nisterium.
681. Ligesom de tidligere år viste Kommissionens erfaringer, at samarbejds- og ko-
ordineringsforanstaltninger i forbindelse med fusioner er mest nyttige, når der er tale 
om fastlæggelse, forhandling og gennemførelse af tilsagn for ethvert konkurrencepro-
blem, der påvises af myndighederne. Samarbejdet begrænser de mulige uoverensstem-
melser mellem de fremgangsmåder, der anvendes, hvilket er til gensidig fordel for de 
fusionerende parter og myndighederne selv.
682. I løbet af året var der også hyppige kontakter i en række sager, hvor der ikke 
var tale om fusioner. Et område med tiltagende betydning i Kommissionens bilaterale 

(353) Sag COMP/M.3687.
(354) Sag COMP/M.3692.
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forbindelser med det amerikanske justitsministerium er den fælles kamp mod karteller, 
som begge parters myndigheder ser som en prioritet. Det bilaterale samarbejde mellem 
Europa-Kommissionen og det amerikanske justitsministerium var derfor særligt tæt i 
kartelsager: der var mange kontakter mellem medarbejdere i kartelenhederne under 
GD for Konkurrence og deres kolleger i det amerikanske justitsministerium om flere 
igangværende undersøgelser. Informationsudvekslingerne om enkelte sager var mest 
hyppig, men diskussionerne vedrørte også politikanliggender. Mange af de sagsrelate-
rede kontakter var resultatet af sammenfaldende immunitetsansøgninger i USA og EU. 
I en lang række tilfælde fandt koordinering af undersøgelsesforanstaltninger og koordi-
neret håndhævelse sted i USA og EU, og her forsøgte myndighederne at sikre, at de 
forskellige foranstaltninger blev iværksat med så kort et mellemrum som muligt.
683. Af erklæringen fra EU-USA-topmødet den 20. juni, »The European Union 
and the United States Initiative to Enhance Transatlantic Economic Integration and 
Growth«, fremgik det, at begge parter var enige om at fremme samarbejdet om konkur-
renceanliggender yderligere og undersøge måder for udveksling af visse fortrolige op-
lysninger, herunder med hensyn til internationale karteller.
684. Kommissær Neelie Kroes mødte cheferne for de berørte amerikanske myndig-
heder ved flere lejligheder. Det årlige bilaterale møde mellem EU og USA fandt sted den 
21. september i Washington.
685. Der udgik 82 formelle anmeldelser fra Kommissionen i løbet af året. Kommis-
sionen modtog 27 formelle anmeldelser fra de amerikanske myndigheder i løbet af den 
samme periode.

Canada

686. Samarbejdet med de canadiske konkurrencemyndigheder (Canadian Compe-
tition Bureau) er baseret på en konkurrencesamarbejdsaftale, der blev indgået mellem 
EU og Canada i 1999 (355). Der har været hyppige og frugtbare kontakter mellem GD for 
Konkurrence og de berørte canadiske myndigheder. Diskussionerne har både vedrørt 
enkelte sager og mere generelle politikspørgsmål. De sagsrelaterede kontakter vedrørte 
alle områder i forbindelse med håndhævelse af konkurrencelovgivningen, selv om der 
oftest var tale om fusions- og kartelundersøgelser.
687. Kontakten mellem myndighederne omfatter som regel jævnlige telefonop-
ringninger, e-breve og telefonmøder mellem parternes sagsbehandlere. For kartelsager-
nes vedkommende omfatter dette også koordinering af undersøgelser.
688. GD for Konkurrence og de canadiske konkurrencemyndigheder videreførte 
også deres dialog om generelle konkurrenceanliggender. Der blev i den sammenhæng 
afholdt flere møder. I februar blev der afholdt et møde i Paris for at drøfte fusionstilsagn. 
I juni mødtes canadiske repræsentanter to gange med deres europæiske kolleger for at 

(355) Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkur-
rencelovgivning (EFT L �75 af �0.7.�999, s. 50). Aftalen blev undertegnet på topmødet mellem EU 
og Canada i Bonn den �7.6.�999 og trådte i kraft ved undertegnelsen.
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diskutere samarbejde i forbindelse med kartelundersøgelser og dominerende stilling på 
markedet og andre ikke-kartelrelaterede sager.
689. Der udgik otte formelle anmeldelser fra Kommissionen i løbet af året. Kom-
missionen modtog en formel anmeldelse fra de canadiske myndigheder i samme perio-
de.

Japan

690. Samarbejdet med den japanske kommission til fremme af fair handel (Japan 
Fair Trade Commission — JFTC) er baseret på samarbejdsaftalen fra 2003 (356). Kontak-
terne med JFTC er øget betydeligt i løbet af 2005, og de vedrørte både sagsrelaterede 
spørgsmål og mere generelle politikspørgsmål.
691. Ud over en lang række kontakter vedrørende individuelle sager fortsatte GD 
for Konkurrence og JFTC deres igangværende dialog om generelle konkurrencespørgs-
mål af fælles interesse. Der blev i den forbindelse afholdt tre møder i Bruxelles i 2005: et 
den 21. marts vedrørende økonomisk analyse, et den 12. april om samarbejde i kartel-
undersøgelser og et den 13. december om fusionsanalyse. Der afholdtes yderligere et 
møde den 11. november i Tokyo mellem GD for Konkurrence og JFTC, hvor man dis-
kuterede en lang række emner.
692. Kommissionen modtog en formel anmeldelse fra de japanske myndigheder i 
løbet af det år.

3. samarbejde med andre lande og regioner

Australien

693. I løbet af 2005 samarbejdede GD for Konkurrence med konkurrencemyndig-
hederne i en række OECD-lande, især Australien. Disse kontakter vedrørte både en-
kelte sager og mere konkurrencepolitisk relaterede spørgsmål.

Kina

694. Samarbejdet med Kina er baseret på overenskomsten fra 2004 om en struktu-
reret dialog om konkurrencepolitik (Terms of Reference on structured dialogue on 
competition policy) (357). Der var i løbet af 2005 et stigende antal kontakter med de ki-
nesiske myndigheder om konkurrencepolitiske anliggender, både vedrørende generelle 
politikspørgsmål og etablering af en konkurrencemyndighed.
695. I løbet af året traf GD for Konkurrence forskellige foranstaltninger for at hjæl-
pe Kina med at fastlægge sin første brede konkurrencelovgivning og etablere en kon-

(356) Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde vedrørende konkur-
rencebegrænsende aktiviteter (EUT L �83 af 22.7.2003, s. �2). Samarbejdsaftalen mellem Det Euro-
pæiske Fællesskab og Japan blev undertegnet den �0.7.2003 og trådte i kraft den 9.8.2003.

(357) Aftale om retningslinjer for den konkurrencepolitiske dialog mellem EU og Kina. Undertegnet i 
Bruxelles den 6. maj 2004.
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kurrencemyndighed. Kommissionen holdt møder med de kinesiske embedsmænd, der 
medvirkede ved fastlæggelsen af den nye konkurrencelov. I april arrangerede den sam-
men med det kinesiske handelsministerium et seminar om konkurrencepolitik i Beij-
ing, og den har deltaget i forskellige andre internationale seminarer om konkurrencepo-
litik i Kina. GD for Konkurrence har også finansieret og overvåget en undersøgelse, der 
besvarer en række spørgsmål fra de kinesiske myndigheder vedrørende EU’s tilgang og 
erfaringer i forbindelse med fastlæggelse af effektiv lovgivning og håndhævelse på det 
konkurrencepolitiske område.

EFTA

696. Kommissionen fortsatte i løbet af året sit tætte samarbejde med EFTA-Tilsyns-
myndigheden om gennemførelse af Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde. I maj trådte bestemmelserne om tilpasning af protokol 21 og 23 i EØS-
aftalen til de ændringer, der var resultatet af forordning (EF) nr. 1/2003, i kraft. Protokol 
23 omhandler samarbejdet mellem EFTA-Tilsynsmyndigheden og Kommissionen med 
hensyn til anvendelse af artikel 53 og 54 i EØS-aftalen. I december gjorde de EFTA-
lande, der har ratificeret EØS-aftalen (dvs. Liechtenstein, Island og Norge), brug af revi-
sionsklausulen i protokol 21. EFTA-landene anmodede med henvisning til denne klau-
sul om revision af mekanismerne til håndhævelse af aftalens artikel 53 og 54.

Korea

697. Samarbejdet mellem GD for Konkurrence og Koreas kommission til fremme 
af fair handel (KFTC) er baseret på et aftalememorandum, der blev undertegnet i okto-
ber 2004. I juni afholdtes i Bruxelles det første bilaterale konsultationsmøde mellem GD 
for Konkurrence og KFTC med deltagelse af kommissær Neelie Kroes og generaldirek-
tør Philip Lowe på Europa-Kommissionens vegne og formand Kang på vegne af KFTC. 
Der blev udvekslet information om de respektive ændringer, der for nylig var blevet 
indført i EU’s og Koreas konkurrencelovgivning. Det blev også undersøgt, hvordan 
samarbejdet kan forbedres og styrkes yderligere. De to parter samarbejder i stigende 
grad om forskellige konkurrencespørgsmål og har navnlig udvekslet synspunkter om 
undersøgelsesmetoder og problemløsninger i kartelsager. Det andet bilaterale konsulta-
tionsmøde vil blive afholdt i Korea i 2006.

Latinamerika

698. GD for Konkurrence indledte i 2005 et samarbejde med konkurrencemyndig-
hederne i Mexico og Brasilien vedrørende sagsrelaterede og konkurrencepolitiske 
spørgsmål (f.eks. om fælles og kollektiv markedsstyrke, telekommunikation m.m.). 
Kommissionen modtog fem formelle anmeldelser fra de mexicanske myndigheder.

Rusland

699. Køreplanen for etablering af et fælles økonomisk rum mellem EU og Rusland, 
der blev fastlagt på EU-Rusland-topmødet den 10. maj, omfatter et vigtigt kapitel om 
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konkurrence, som forpligter de to jurisdiktioner til yderligere koordinering og dialog 
om konkurrencepolitik, herunder om statsstøtte. Drøftelserne mellem GD for Konkur-
rence og Ruslands føderale monopoltilsyn om politikspørgsmål fandt sted i juli (på ge-
neraldirektørplan) og i oktober og december. På foranledning af det russiske monopol-
tilsyn informerede GD for Konkurrence om spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse 
af en ny antimonopollov for Den Russiske Føderation, som blev behandlet i Dumaen på 
det pågældende tidspunkt. EU fortsatte med at yde teknisk bistand til det russiske mo-
nopoltilsyn med starten på et nyt Tacis-program på konkurrenceområdet, og Kommis-
sionen støttede deltagelsen af en repræsentant for Ruslands monopoltilsyn i den årlige 
konference for Det Internationale Konkurrencenetværk (ICN) i Bonn i juni.

c — multilateralt samarBejDe

1. Det internationale konkurrencenetværk

Det Internationale Konkurrencenetværks årlige konference i Bonn, juni 2005

700. ICN, som Kommissionen tillægger stor betydning som forum for diskussion 
og koordinering mellem konkurrencemyndigheder, fortsatte med at få flere medlem-
mer i 2005, og har nu mere end 90 myndigheder som medlemmer. Aktivitetsniveauet 
forblev højt, således som det fremgik af den årlige konference i den tyske by Bonn, i juni. 
Konferencen var en stor succes, hvis man ser på antallet af deltagere, rækkevidden og 
kvaliteten af drøftelserne og de resultater, der blev fremlagt af de forskellige arbejds-
grupper. Resultaterne af det arbejde, der blev gjort i arbejdsgrupperne vedrørende kar-
teller og fusioner, drøftes i det følgende. Arbejdsgrupperne vedrørende håndhævelse af 
kartelregler i regulerede sektorer og gennemførelse af konkurrencepolitik fremlagde 
også flere relevante og nyttige resultater af deres arbejde. Der var tale om rapporter om 
teknisk bistand, tiltag i forhold til forbrugerne, debatindlæg og samspil mellem konkur-
rencemyndigheder og sektorreguleringsmyndigheder. Arbejdsgruppen vedrørende 
håndhævelse af regler i regulerede sektorer afsluttede sit arbejde i Bonn, og der blev 
oprettet en ny arbejdsgruppe vedrørende telekommunikationssektoren. GD for Kon-
kurrence organiserede en paneldiskussion i Bonn (om karteller) og deltog i flere andre.

ICN‑arbejdsgruppen vedrørende karteller og Seoul‑workshoppen vedrørende karteller

701. ICN-arbejdsgruppen vedrørende karteller, der blev oprettet i 2004, og som er 
under fælles forsæde af GD for Konkurrence og de ungarske konkurrencemyndigheder, 
afsluttede en række vigtige projekter i 2005 og gik i gang med flere andre. Det arbejde, 
der blev gjort af kartel-arbejdsgruppen det første år, og hvis resultater blev fremlagt på 
den årlige ICN-konference i Bonn, omfattede følgende:

• en rapport med titlen »Building Blocks for Effective Anti-cartel Regimes, Vol. 1«, 
som behandlede følgende emner: definition af hard core-karteladfærd, effektive in-
stitutioner i bekæmpelsen af karteller og effektive straffe
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• en vejledning til bekæmpelse af karteller, herunder indledning og kapitler om søg-
ning/kontrol (med bedste praksis) og om samarbejdsordninger (som der vil blive 
tilføjet yderligere kapitler til senere)

• et informationsskema vedrørende love og bestemmelser for karteller, som medlem-
merne af ICN vil blive opfordret til at udfylde.

702. For ICN-året 2005/2006 er kartelarbejdsgruppen gået i gang med at arbejde på 
projekter angående: indsamling af elektronisk dokumentation (hvorom der vil blive for-
beredt et kapitel til ovennævnte vejledning), samarbejde mellem myndigheder i kartel-
undersøgelser (GD for Konkurrence er en drivkraft i forbindelse med dette projekt), 
samspil mellem offentlig og privat håndhævelse og hindring af undersøgelser. Resulta-
terne af disse projekter vil blive fremlagt på den næste ICN-årskonference i Cape Town 
i maj 2006 sammen med kartelskemaet, som udfyldes af ICN-medlemmerne.

703. I november afholdtes den årlige ICN-workshop i Seoul i Sydkorea. GD for 
Konkurrence spillede en aktiv rolle i workshoppen og deltog i møder om institutioner, 
der var effektive i forbindelse med kartelundersøgelser, samarbejde mellem myndighe-
der i kartelundersøgelser og brug af it i undersøgelser.

ICN‑arbejdsgruppen vedrørende fusioner — Undergruppen vedrørende anmeldelse og 
procedurer

704. GD for Konkurrence fortsatte med at være aktivt involveret i denne under-
gruppes arbejde i løbet af 2005. I årets første del afsluttede undergruppen forberedelsen 
af yderligere to anbefalede former for praksis vedrørende 1) fusionstilsagn og 2) hånd-
hævelsesbeføjelser, ressourcer og uafhængighed for de berørte myndigheder. De god-
kendtes af ICN’s medlemmer på et plenarmøde i forbindelse med ICN’s årlige konfe-
rence i Bonn i juni. Med disse to nye tekster er man nu oppe på 13 anbefalede former for 
praksis, der er vedtaget af ICN på grundlag af udkast, der er udarbejdet af denne under-
gruppe. De elleve øvrige vedrører: 1) tilstrækkelig sammenhæng mellem transaktionens 
virkninger og den undersøgende jurisdiktion, 2) klare og objektive anmeldelsestærskler, 
3) fleksibilitet med hensyn til timing af fusionsanmeldelse, 4) frister for fusionsunder-
søgelser, 5) krav til indledende anmeldelse, 6) gennemførelse af fusionsundersøgelser, 7) 
gennemsigtighed, 8) fortrolighed, 9) procedure-fairness, 10) revision af foranstaltnin-
ger til kontrol med fusioner og 11) samarbejde mellem myndigheder. Med disse to sæt 
praksis forekommer ICN-anbefalingerne at være fuldstændige, og der var enighed om 
ikke at formulere yderligere anbefalinger på dette tidspunkt.

705. Undergruppen afsluttede også arbejde om en række andre projekter: udvikling 
af en modelformular eller modelformularer, der kan anvendes af fusionerende parter og 
konkurrencemyndigheder i forbindelse med afkald på beskyttelse af fortrolighed for 
materiale, der indleveres i forbindelse med fusionsundersøgelser og forberedelse af en 
undersøgelse af anmeldelsesgebyrer i forbindelse med fusionskontrol. Resultatet af ar-
bejdet med afkald på fortrolighedsbeskyttelse og anmeldelsesgebyrer blev fremlagt til 
godkendelse på den årlige konference i Bonn i juni.
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706. Undergruppen fortsatte desuden sit arbejde i løbet af året med at gennemføre 
anbefalet praksis. Dette arbejde omfatter især indsamling af information om hindringer 
for jurisdiktionernes evne til at gennemføre anbefalet praksis og udarbejdelse af en rap-
port om de problemer, myndighederne står over for i forbindelse med anvendelse af de 
forskellige former for praksis og teknikker til overvindelse af hindringer. Denne rapport 
blev fremlagt i Bonn og viste, at 46 % af ICN-medlemmernes jurisdiktioner med fusi-
onslovgivning i april havde gennemført eller foreslået ændringer, som sikrer deres fusi-
onsordninger større overensstemmelse med den anbefalede praksis, og yderligere 8 % 
planlægger at foretage sådanne ændringer. For yderligere at støtte gennemførelsespro-
cessen blev det besluttet at afholde en gennemførelsesworkshop i foråret 2006 for at til-
vejebringe eksempler og fastlægge vejledning om yderligere tilpasning til ICN-praksis. 
Siden Bonn har undergruppens arbejde været koncentreret om forberedelse af denne 
workshop. Undergruppen fortsætter med at overvåge reformindsatsen og med at yde 
bistand til ICN-medlemmer, der overvejer at ændre deres lovgivning, bestemmelser og 
praksis, og den samarbejder også med ikke-medlemmer, der fastlægger ny lovgivning 
om fusioner.

2. oecD

707. I 2005 gennemførte OECD’s konkurrencekomité for første gang en peer re-
view-undersøgelse af konkurrenceloven og -politikken i EU. Denne undersøgelse er en 
opfølgning af OECD’s undersøgelse fra 2003 af de økonomiske politikker i euroområ-
det. Blandt OECD-medlemmerne er der almindelig enighed om, at gennemgangen af 
den økonomiske politik i en given jurisdiktion skal følges op med en grundig undersø-
gelse af dens konkurrencepolitik.

708. Undersøgelsen indledtes med OECD-sekretariatets udarbejdelse af et udkast 
til en undersøgelsesrapport, som omhandlede opnåede resultater og nuværende udfor-
dringer i forbindelse med EU’s konkurrencepolitik og -institutioner og omhandlede 
politikløsninger til overvejelse. Denne proces kulminerede med den mundtlige under-
søgelse under mødet i OECD’s konkurrencekomité i oktober. OECD-sekretariatet af-
sluttede rapporten efter den mundtlige undersøgelse og offentliggjorde den i OECD’s 
publikationsserie (358).

709. I peer review-rapporten foreslås det, at følgende løsninger overvejes:

• afklaring af forbindelserne mellem EU’s ordninger med bøderabat for samarbejde i 
kartelsager og de nationale myndigheder, der håndhæver reglerne

• fastlæggelse af en økonomisk tilgang til dominerende stilling på markedet, kan det 
retlige ansvar afhænge af konkurrencebegrænsende konsekvenser; i passende til-
fælde bør en vurdering af mulighederne for, at den dominerende virksomhed kan 
genvinde kortsigtede tab (recoupment) være en integreret del af en sådan frem-
gangsmåde

(358) Rapporten findes på OECD’s websted: http://www.oecd.org/dataoecd/7/4�/3590864�.pdf
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• yderligere styrkelse af GD for Konkurrences evne til at gennemføre økonomisk ana-
lyse ved at øge bemandingen af cheføkonomens team

• overvejelse af metoder til at udvide sanktioner til enkeltpersoner såvel som firmaer, 
f.eks. ved koordinering ved anvendelse af medlemsstatslove, der omhandler indivi-
duelle sanktioner.

710. GD for Konkurrence vil analysere hver af disse løsningsmuligheder yderligere 
i sine igangværende politikudviklingsprojekter. Hvad angår politikken for bøderabat for 
samarbejde i kartelsager, arbejder GD for Konkurrence hen imod, hvad der generelt 
betegnes som et one-stop-shop-system. Hvad angår misbrug af dominerende stilling på 
markedet, offentliggjorde GD for Konkurrence i december et debatoplæg, som også 
omhandler de emner, de tages op i peer review-rapporten. GD for Konkurrence har i de 
senere år opbygget økonomisk ekspertise. Der er økonomer beskæftiget i forskellige 
afdelinger under generaldirektoratet, og de indgår i tværfaglige grupper, der behandler 
de enkelte sager. Cheføkonomgruppen yder yderligere bistand. Hvad angår kartelsank-
tioner, er systemet i EU baseret på effektiv anvendelse af en kombination af generelle og 
individuelle sanktioner på EU-plan og på nationalt plan. Det bør undersøges, hvordan 
man bedst kan anvende de muligheder, der findes i dette system.

711. Ud over dette peer review fortsatte GD for Konkurrence med at deltage i og 
bidrage til arbejdet i OECD’s Konkurrencekomité. GD for Konkurrence deltog i alle 
OECD’s rundbordssamtaler om konkurrencepolitik og deltog aktivt i peer review-un-
dersøgelser af konkurrencepolitikkerne i Tyrkiet og Schweiz. Det deltog også i andre 
konkurrencerelaterede OECD-møder som f.eks. Global Forum on Competition og de 
fælles møder for Konkurrencekomitéen og Handelsudvalget. Kommissær Neelie Kroes 
holdt hovedtalen om regulering for konkurrence og vækst under OECD’s Global Forum 
on Competition i februar. Diskussionerne under dette forum gik især på konkurrence-
problemer i regulerede sektorer. I marts vedtog OECD-rådet en henstilling om fusions-
undersøgelse, og i oktober vedtog Konkurrencekomitéen bedste praksis for formel ud-
veksling af oplysninger mellem konkurrencemyndighederne i hard  core-kartelunder- 
søgelser og en rapport om indsatsen imod hard core-karteller (359).

712. I 2005 afholdtes der møder i OECD’s Konkurrencekomité i februar, juni og 
oktober. Under det første møde gennemførte komitéens arbejdsgrupper rundbordsdis-
kussioner om strukturreformen inden for jernbanesektoren og grænseoverskridende 
tilsagn i forbindelse med fusionsundersøgelser. Med rundbordsdiskussionen om jern-
banesektoren blev der afsluttet en række diskussioner om erfaringer med strukturad-
skillelse inden for forskellige erhvervsområder (bl.a. energi, telekommunikation, post-
tjenester og jernbanetransport). Diskussionerne viste, at der er betragtelige forskelle på 
jernbanesektoren i OECD-landene, og at konkurrencens art, omfang og rolle også vari-
erer fra land til land på samme måde som den struktur, der i videst omfang fremmer 
konkurrence. Strukturel adskillelse blev opfattet som et supplement til regulering af ad-
gang til sporinfrastrukturen. Afhængigt af omstændighederne på markedet er konkur-

(359) Begge tekster er offentliggjort på OECD-webstedet: www.oecd.org/competition
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rencen om markedet også et potentielt værdifuldt redskab til indførelse af en form for 
konkurrence.

713. Rundbordsdiskussionen om tilsagn i forbindelse med grænseoverskridende 
fusioner viste, at positive comity-samarbejde, hvor en jurisdiktion indtager en ledende 
rolle på andre jurisdiktioners vegne i forbindelse med forhandling og gennemførelse af 
grænseoverskridende tilsagn, var mere egnet for jurisdiktioner, som havde bemyndi-
gelse til at beslutte at efterfølge sager i forbindelse med fusionskontrol (som f.eks. USA), 
men at det ikke var lovgivningsmæssigt kompatibelt med systemer, hvor der er pligt til 
både at træffe positive og negative beslutninger (som f.eks. EU). Diskussionerne viste 
også, at det med henblik på at overvåge gennemførelse af et tilsagn kun havde begrænset 
betydning, at aktiverne, som skal frasælges, kunne være placeret uden for EU.

714. Under det andet møde i konkurrencekomitéen blev der gennemført rund-
bordsdiskussioner om merit-konkurrence og evaluering af konkurrencemyndigheder-
nes foranstaltninger og ressourcer. Rundbordsdiskussionen om merit-konkurrence vi-
ste, at der er store forskelle på fremgangsmåden fra det ene land til det andet: Visse 
lande anvender en mere formbaseret tilgang, mens andre lande foretager en økonomisk 
vurdering eller er ved at gå over til at anvende økonomiske kriterier. Rundbordsdiskus-
sionen om evaluering af foranstaltninger og ressourcer gav et overblik over de evalue-
ringsaktiviteter, som OECD-landene har iværksat eller planlægger at iværksætte, og gav 
mulighed for at overveje mulighederne for yderligere diskussioner om dette emne.

715. Komitéens arbejdsgrupper gennemførte rundbordsdiskussioner om effekten 
af erstatningstjenester på regulering og privat håndhævelse. Den første rundbordsdis-
kussion drejede sig om telekommunikations-, transport- og energitjenester og de pro-
blemer, der optræder i forbindelse med regulering af erstatningstjenester. Diskussionen 
viste, at erstatningstjenester ofte er underlagt få eller forskellige lovgivningsforpligtelser, 
hvilket kan medføre forskelligartet lovgivning for de forskellige tjenester. Sådanne for-
skelligartetheder bør man generelt søge at komme til livs, således at de eneste forskelle, 
der består, er dem, som er nødvendige for at afspejle forskelle med hensyn til markeds-
position, eksternaliteter eller andre markedsmangler i forbindelse med basistjenesterne. 
Det kom under diskussionen også frem, at det formodentlig er nødvendigt med aktiv 
håndhævelse af konkurrencelovgivningen for at undgå, at tidligere monopoludbydere 
begrænser konkurrencen fra erstatningstjenester.

716. Rundbordsdiskussionen om privat håndhævelse drejede sig navnlig om editi-
on og indsamling af dokumentation. Der var tale om den første rundbordsdiskussion i 
arbejdsgruppen vedrørende privat håndhævelse, og den vil blive fulgt op med yderli-
gere diskussioner i 2006. I forlængelse af ekspertindlæg diskuterede en arbejdsgruppe 
under komitéen også, hvordan man kan måle den skade, kartellerne gør, og hvorledes 
man kan vurdere fordelene ved konkurrencehåndhævelse. Diskussionen viste, at bereg-
ning af skade hyppigst finder sted i forbindelse med privat håndhævelse. Visse myndig-
heder (f.eks. OFT) vurderer også konsekvenserne af karteller for at retfærdiggøre deres 
eget arbejde.

717. I forbindelse med det tredje møde i Konkurrencekomitéen blev der afholdt 
rundbordsdiskussioner om hindringer for markedsadgang og lovgivning om salg af va-
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rer til priser, der ligger under omkostningsniveauet (resale below cost, RBC). Den første 
rundbordsdiskussion viste, at OECD-medlemmerne klart har bevæget sig væk fra en 
analyse, der fokuserede på evaluering af, om visse faktorer ville udgøre hindringer for 
markedsadgang, og hen imod at analysere konkurrenceprocessen og effekten af ad-
gangshindringer i en sådan proces. Medlemslandene er også ved at udvikle deres øko-
nomiske metoder til måling af adgangshindringer. De kombinerer ofte både kvantitative 
og kvalitative evalueringer i forbindelse med tekniske og lovgivningsmæssige adgangs-
hindringer, mens det med hensyn til adfærdsmæssige hindringer normalt ikke anses for 
at være muligt at foretage kvantitativ vurdering.
718. Rundbordsdiskussionen om RBC-lovgivning viste, at der begynder at være sy-
stematiske undersøgelser af effekten af RBC-lovgivning, og at sådanne undersøgelser 
viser, at denne lovgivning medfører forhøjede forbrugerpriser. Der er derfor en konflikt 
mellem RBC-lovgivning og mål med hensyn til økonomisk effektivitet og forbrugerpo-
litiske mål i konkurrencelovgivningen. Diskussionen viste også, hvor vigtigt det er for 
konkurrencemyndighederne at investere i at fremme konkurrenceprincipperne ved 
fastlæggelse af den nationale lovgivning, hvor der diskuteres RBC-lovinitiativer. Komi-
téarbejdsgrupperne diskuterede konkurrence i forbindelse med hospitalstjenester og 
holdt et møde af en dags varighed med deltagelse af offentlige anklagere om samarbejde 
mellem konkurrencemyndighederne og de offentlige anklagere i kartelundersøgelser.
719. Rundbordsdiskussionen om hospitalstjenester viste, at der er mere og mere 
konkurrence i forbindelse med levering af hospitalstjenester, og at det har en gunstig 
indvirkning på leveringen af tjenester. Visse OECD-lande havde virkeligt gode erfaringer 
med indførelse af lovgivning, der fremmer konkurrence mellem offentlige hospitaler.
720. På mødet med de offentlige anklagere blev følgende spørgsmål taget op: ud-
vælgelse af sager til strafforfølgning og beføjelse til strafforfølgning, indsamling af doku-
mentation, samspil mellem regler for bøderabat for samarbejde i kartelsager og straf-
forfølgning og formelle og uformelle forbindelser mellem anklagere og 
konkurrencemyndigheder.
721. GD for Konkurrence fremlagde i løbet af 2005 otte skriftlige anmodninger for 
Konkurrencekomitéen, som dækkede følgende diskussionsemner fra OECD-rund-
bordsdiskussioner:
• strukturel adskillelse i forbindelse med jernbanetransport
• grænseoverskridende tilsagn i forbindelse med fusionsanalyse
• merit-konkurrence
• evaluering af konkurrencemyndighedernes foranstaltninger og ressourcer
• erstatningstjenesternes indvirkning på lovgivning
• edition og indsamling af dokumentation
• adgangshindringer
• konkurrence og effektivitet i forbindelse med hospitalstjenester.
722. GD for Konkurrence forelagde også sin konkurrencerapport for 2004 for Kon-
kurrencekomitéen.
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723. Årsberetningen om konkurrencepolitik for 2005 giver lejlighed til at fastlægge, 
hvilken retning Kommissionens konkurrencepolitiske arbejde skal tage i 2006.

724. Generaldirektoratet for Konkurrence har fastlagt tre flerårige generelle mål-
sætninger, der vil gøre det muligt for det fortsat at bidrage væsentligt til Kommissionens 
strategiske mål, som defineret i Kommissionens beslutning af 2006 om den årlige poli-
tiske strategi, og til EU’s Lissabon-strategi, nemlig:

• koncentrere håndhævelsen om de former for praksis, der skader EU’s økonomi 
mest

• forbedre konkurrenceevnen inden for EU ved at medvirke til udformningen af rege-
lapparatet

• koncentrere indsatsen om sektorer, der er af afgørende betydning for det indre mar-
ked og Lissabon-strategien.

1. Karteller og monopoler

725. I 2006 vil Generaldirektoratet for Konkurrence prioritere kartelbekæmpelsen 
højt. Karteller medfører en kunstig forhøjelse af prisen på varer og tjenester, reducerer 
udbuddet og hindrer innovation, så forbrugerne ender med at skulle betale mere for en 
ringere kvalitet. Karteller kan også øge de europæiske virksomheders inputomkostnin-
ger betydeligt. Kartelbekæmpelsen medfører derfor store fordele for EU’s økonomi og 
for de europæiske forbrugere.

726. Et af generaldirektoratets øvrige prioritetsområder i 2006 vil være afslutningen 
og en effektiv opfølgning af de sektorundersøgelser af gas- og elmarkederne og af bank- 
og forsikringsvirksomhed, som Kommissionen iværksatte i 2005. På grundlag af resul-
taterne af sektorundersøgelserne vil Kommissionen kunne vedtage den rette sammen-
sætning af politiske tiltag til løsning af problemerne. Disse tiltag vil omfatte 
håndhævelse af konkurrencereglerne og/eller fremme af et konkurrenceklima og even-
tuelt regulering på områder, der vedrører det indre marked og/eller forbrugerbeskyt-
telse. Undersøgelserne vil også kaste lys over andre markedsvilkår, som giver mulighed 
for en konkurrencebegrænsende adfærd.

727. Til støtte for disse prioritetsområder vil generaldirektoratets ledende princip 
for håndhævelsen fortsat være en prioritering af håndhævelsesforanstaltningerne, alt 
efter hvor skadelig den konkurrencebegrænsende praksis er for forbrugerne, dvs. både 
virksomheder og privatpersoner. Der vil blive lagt mest vægt på foranstaltninger, som 
løser de konkurrenceproblemer, der har størst negativ indvirkning på forbrugernes vel-
færd, idet der tages hensyn til de udgifter, der berøres af den konkurrencebegrænsende 
praksis, samt den pågældende adfærds art. Hvis konkurrencen påvirkes væsentligt 
(markedsafskærmning), kan dette anvendes som målestok for de skadelige virkninger 
for forbrugerne. Endnu et element, der skal tages i betragtning, når man fastlægger en 
prioritering for håndhævelsen, er spørgsmålet om værdien af et bestemt tiltag som præ-
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cedens for anvendelsen af konkurrencereglerne på komplicerede retlige eller økonomi-
ske spørgsmål.
728. En af de største risici ved Kommissionens håndhævelsesaktiviteter er de natio-
nale konkurrencemyndigheders og domstoles forskelligartede anvendelse af EU’s kon-
kurrenceregler, hvilket også OECD har fastslået (360). I generaldirektoratets arbejde i 
2006-2007 vil der derfor fortsat blive lagt særlig stor vægt på at forbedre samordningen 
inden for Det Europæiske Konkurrencenet og at sikre et effektivt samarbejde med de 
nationale konkurrencemyndigheder.
729. Endelig vil Generaldirektoratet for Konkurrence fortsætte sine bestræbelser på 
at gøre anvendelsen af konkurrencereglerne mere forudsigelige og gennemsigtige gen-
nem konkurrencepolitiske instrumenter og øget kommunikation med offentligheden, 
erhvervslivet og de øvrige institutioner, især når det gælder misbrug af dominans.

2. Fusioner

730. Inden for fusionskontrollen vil generaldirektoratet, ud over de vigtigste hånd-
hævelsesaktiviteter, lægge vægt på at sikre kontinuitet, når det vurderer virkningerne af 
virksomhedernes omstrukturering. Det vil fortsat påvise konkurrenceproblemer ude-
lukkende på grundlag af en velfunderet økonomisk analyse og en grundig fastlæggelse 
af de faktiske forhold, ligesom det må være særligt opmærksomt på fusioner, som kan 
forhindre, at EU’s liberaliseringsmål realiseres. I 2006 vil Kommissionen vedtage revi-
derede og konsoliderede retningslinjer for jurisdiktion. Den vil desuden udarbejde ret-
ningslinjer for fusioner, der ikke er horisontale, og ajourføre sin politik for virksom-
hedstilsagn for at tage hensyn til den undersøgelse af dette område, der blev offentliggjort 
i 2005. Der vil blive taget skridt til en ny undersøgelse af totredjedelsreglen, der er fastsat 
i artikel 1, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, og som er et af de rele-
vante kriterier for fastlæggelse af Kommissionens kompetence, når det gælder fusioner 
af fællesskabsdimension.

3. statsstøtte

731. De vigtige håndhævelsesaktiviteter, der i 2006 skal gennemføres på statsstøt-
teområdet, er fastsat i handlingsplanen for statsstøtte. I forbindelse med revisionen af 
statsstøttepolitikken vil Generaldirektoratet for Konkurrence indføre en mere økono-
misk indfaldsvinkel for udformningen af reglerne, idet det vil fokusere på især de mar-
kedssvigt, som statsstøtten skal rette op på, og gøre statsstøttepolitikken mere gennem-
sigtig og forudsigelig. Det vil revidere de eksisterende horisontale regler i 
overensstemmelse hermed — det gælder både de materielle og de formelle regler — og 
samtidig træffe foranstaltninger (bedste praksis) til en effektiv sagsbehandling, indtil 
den nye supergruppefritagelsesforordning træder i kraft, og udvikle sin beslutnings-
praksis, så den fokuserer mere på de forhold, der fordrejer samhandelen mest.

(360) OECD’s evaluering af EU’s konkurrenceret og -politik (Peer review of the competition law and po-
licy in the European Community).
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732. Det vil desuden fortsætte en aktiv statsstøttekontrol ved at styrke den økono-
miske analyse i forbindelse med sagsbehandlingen og ved at sikre en systematisk tilba-
gesøgning af støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. For at kunne idømme sank-
tioner for statsstøtte, der er ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet, vil 
Generaldirektoratet for Konkurrence koncentrere sig om udvikling af en ny retsmid-
delpolitik, som er bedre tilpasset det marked, hvor støttemodtageren opererer. General-
direktoratet for Konkurrence vil fortsat anvende en mere integreret fremgangsmåde ved 
såvel vurderingen af sager som behandlingen af de vigtigste forslag.
733. Generaldirektoratet for Konkurrence vil fortsat søge at fremme forståelsen for 
Kommissionens og medlemsstaternes fælles ansvar for reformen af statsstøttereglerne 
og vil i denne forbindelse også overveje etableringen af et statsstøttenetværk. Det vil 
også fortsætte med at opfordre de nationale domstole til at spille en mere aktiv rolle ved 
håndhævelsen af statsstøttereglerne på nationalt plan.
734. Generaldirektoratet vil supplere dette arbejde med udarbejdelse af en analyse 
af tidligere håndhævelsesaktiviteter, så der kan drages konklusioner med hensyn til de-
res virkninger.

4. internationale aktiviteter

735. Generaldirektoratets arbejde vedrørende kandidatlandene og de øvrige lande 
på Vestbalkan vil fortsætte i 2006.
736. Inden for naboskabspolitikken skal forhandlingerne om de handlingsplaner, 
der skal vedtages (Egypten, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Libanon), afsluttes i 
2006.
737. Kommissionen er stærkt indstillet på at styrke samarbejdet yderligere med de 
største tredjelande og vil udarbejde rammer for en andengenerationsaftale, som skal 
muliggøre udveksling af fortrolige oplysninger.
738. Den årlige konference inden for Det Internationale Konkurrencenet vil blive 
afholdt i Cape Town den 3.-5. maj. Resultaterne af kartelarbejdsgruppen, hvor Kommis-
sionen er medformand, og oprettelsen af en arbejdsgruppe om ensidig adfærd er af 
særlig betydning for Kommissionen.
739. Inden for rammerne af den formelle bilaterale konkurrencedialog mellem EU 
og Kina vil Kommissionen fortsat bistå Kina med at udarbejde landets konkurrencelov-
givning.
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Bilag — sager omHanDlet i Beretningen

1. eF-traktatens artikel 81, 82 og 86

sag offentliggjort i punkt

3 G sektorundersøgelse 78

Alrosa — De Beers handelsaftale EUT C 136, 3.6.2005 64

AstraZeneca IP/05/737, 15.6.2005 73, rubrik 2

Austrian Airlines/SAS EUT C 233, 22.9.2005 125

BMW 161

Brasserie nationale mod Kommissionen (det 
luxembourgske ølkartel) 260

Bredbåndstjenester i Tyskland 77

Britannia Alloys & Chemicals, Société Nouvelle 
des Couleurs zinciques, Union Pigments og Hans 
Heubach mod Kommissionen (zinkfosfat)

270

Coca-Cola EUT L 253, 29.9.2005 og 
EUT C 239, 29.9.2005 147

Daimler Chrysler mod Kommissionen (Mercedes-
Benz) 261

Dansk Rørindustri mfl. mod Kommissionen 
(præisolerede rør) 253

Den tyske Bundesliga 96

E.ON Ruhrgas IP/05/710, 10.6.2005 49

Euronext 120

Flyforsikring 122

Football Association Premier League IP/05/1441 105

General Motors (Opel) 161

Groupe Danone mod Kommissionen og Haacht 
mod Kommissionen (det belgiske ølkartel) 266

Gummikemikalier 180, 197

Industrisække 194

Industritråd 185

Italiensk råtobak 180, 190

Kommissionen mod Grækenland 90

Kommissionen mod Luxembourg 90

Kommissionen mod T-Mobile Austria GmbH 
(max.mobil) 245

MasterCard Europe/International (multilaterale 
interbankgebyrer) 118
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Microsoft 106

Monochloreddikesyre 182

OMV IP/05/195, 17.2.2005 48

Posttjenester 95

REPSOL 58

Sager om områdemæssige begrænsninger 
(gasforsyning) 47

SAS mod Kommissionen 258

Sektorundersøgelser for gas og el 35

SEP mfl./Automobiles Peugeot 153

Sumitomo Chemical og Sumika Fine Chemicals 
mod Kommissionen (vitaminer) 268

Syfait mfl. mod GlaxoSmithkline 246

Thyssen Krupp Stainless og Thyssen Krupp Acciai 
speciali Terni mod Kommissionen og Acerinox 
mod Kommissionen (rustfrit stål (legeringstil-
læg))

256

T-Mobile 76

Tokai, Intech og SGL Carbon mod Kommissionen 
(specialgrafit) 247

Undersøgelse af sektoren for finansielle tjeneste-
ydelser 114

VEMW mfl. mod Directeur van de Dienst 
uitvoering en toezicht energie 53

Vodafone 76
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2. Fusionskontrol

sag offentliggjort i punkt

AMI/Eurotecnica 378

Bertelsmann/Springer 295

Blackstone/Acetex 301

Blackstone/NHP 342

E.ON/Mol 319

Energias de Portugal (EDP) mod Kommissionen 388

FIMAG/Züblin 360

Honeywell mod Kommissionen og General 
Electric mod Kommissionen 398

Honeywell/Novar 340

IESY Repository/Ish 347

Johnson & Johnson/Guidant 313, 680

Kommissionen mod Tetra Laval 381

Lufthansa/Swiss 332

Macquarie/Ferrovial/Exeter Airport 355

Microsoft/TimeWarner/ContentGuard JV 370

Reuters/Telerate 328, 680

Royal P&O Nedloyd/AP Møller-Maersk 336

Siemens/VA Tech 306

Strabag/Dywidag (Walter Bau) 350

Tesco/Carrefour 364

Total/Sasol 374

Bilag — Sager omhandlet i beretningen
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3. statsstøtte

sag offentliggjort i punkt

AB Vingriai (Litauen) 444

ABX Logistics group 611

Afgift på mineralsk fosfor i foderfosfater 
(Danmark) 583

Alitalia (Italien) 613

Altair Chimica (Italien) EUT C 131, 28.5.2005 537

Aluminiumproduktion (Frankrig, Irland og 
Italien) 539

AVR (Nederlandene) 536

Banda ancha en zonas rurales y aisladas (Spanien) 478

Baskisk skatteordning (Spanien) 632

BayernLB (Tyskland) 499

Belgien mod Kommissionen 644

BIAL (Portugal) EUT C 275, 8.11.2005 515

Biria-koncernen (Tyskland) 455

Bistand til Mauretanien — beslutning om 
skibsbygning (Spanien) 467

Bortskaffelse af animalsk affald i 2003 (taxe 
d’équarrissage) (Frankrig) 586

Bredbånd Kärnten (Østrig) 478

Bredbåndsadgang i landdistrikter EUT (Det 
Forenede Kongerige) 478

Bredbåndsstøtte til Wales (Det Forenede 
Kongerige) 478

Bredbåndsudvikling i Appingedam (Nederlan-
dene) 480

British Energy plc (Det Forenede Kongerige) EUT L 142, 6.6.2005 450

Česke dráhy (De Tjekkiske Jernbaner) (Den 
Tjekkiske Republik) 605

Chemische Werke Piesteritz (Tyskland) EUT L 296, 12.11.2005 445

Chemobudowa Kraków (Polen) 460

CO2-afgiftsreduktioner (Slovenien) 541

Compact Disc Albrechts mod Kommissionen 659

Computer Manufacturing Services (CMS) 
(Italien) EUT C 187, 30.7.2005 439

Confédération nationale du Crédit Mutuel mod 
Kommissionen 640
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Corsica Ferries France mod kommissionen 658

Cynku Miasteczko Śląskie (Polen) 439

Demonstrationsprojekter inden for bølge- og 
tidevandskraft (Det Forenede Kongerige) 535

Digitale dekodere (Italien) 486

Digitalisieringsfond (Østrig) 482

Digitalt jordbaseret tv (DVB-T) i Berlin-
Brandenburg (Tyskland) 483

Driftsstøtte til biobrændsel (Østrig, Den Tjekkiske 
Republik, Estonien, Ungarn, Italien, Irland, 
Litauen, Sverige og Belgien)

544

E-Glass (Tyskland) 506

ELVO (Hellenic Vehicle Industry) (Grækenland) 582

Ernault (Frankrig) 439

Ernault (Frankrig) EUT C 324, 21.12.2005 446

Euromoteurs (Frankrig) EUT C 137, 4.6.2005 446

FoU-støtte til luftfartssektoren (Italien) EUT C 252, 12.10.2005 518

F.J. Pape mod Minister van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij 639

Fiskerisektoren — skader forårsaget af stormvejr 
(Letland) 602

Foranstaltninger til fordel for italienske sports-
klubber (Italien) 566

Ford Genk (Belgien) 549

Forlængelse af treårsleveringsfristen for to skibe 
(Portugal) 466

Fret SNCF (Frankrig) 607

Fritagelse for overførselsafgift på fast ejendom 
vedrørende boligselskaber i de nye delstater 
(Tyskland)

510

Fritagelse for skat på ikke-sundhedsrelaterede 
forsikringskontrakter til fordel for gensidige 
forsikringsselskaber samt pensions- og livsforsik-
ringsselskaber (Frankrig)

567

Frucona Kosice (Den Slovakiske Republik) EUT C 233, 22.9.2005 443

Gibraltar — skattefritagne selskaber (Det 
Forenede Kongerige) 554

Glunz (Tyskland) EUT C 263, 22.10.2005 508

Hastende beskæftigelsesforanstaltninger (Italien) 631

Hessicher Investitionsfonds (Tyskland) 498

Holland Malt (Nederlandene) 592

Bilag — Sager omhandlet i beretningen
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HSH Nordbank (Tyskland) 499

Huta Czestochowa (Polen) 475

Huta Stalowa Wola (Polen) 459

Imprimerie Nationale (Frankrig) 447

Innovationsstøtte til skibsbygning (Frankrig) EUT C 256, 15.10.2005 461

Innovationsstøtte til skibsbygning (Spanien) EUT C 250, 8.10.2005 461

Innovationsstøtte til skibsbygning (Tyskland) EUT C 235, 23.9.2005 461

International nyhedskanal CFII (Frankrig) 496

Investbx (Det Forenede Kongerige) EUT C 288, 19.11.2005 524

IRAP-fradrag (Italien) 550

Italien mod Kommissionen 649

Iværksætterkapitalfonde (Enterprise Capital 
Funds — Det Forenede Kongerige) 528

Klimaændringsafgift (Det Forenede Kongerige) 595

Kommissionen mod Grækenland 654

Konas (Den Slovakiske Republik) 456

Kronoply (Tyskland) 503

Lazio — Reduktion af drivhusgasser (Italien) 633

Licensgebyrordninger for offentlige radio- og tv-
stationer (Frankrig, Italien og Spanien) 489

Lignit Hodonín, s.r.o. (Den Tjekkiske Republik) EUT C 250, 8.10.2005 502

Lufthavnsinfrastruktur (Tyskland og Belgien) 622

MG Rover (Det Forenede Kongerige) EUT C 187, 30.7.2005 439, 457

Midlertidige defensive ordninger for skibsbygning 
(Finland, Tyskland og Polen)

EUT C 131, 28.5.2005

EUT C 162, 2.7.2005
465

Mittal Steel Poland (Polen) 477

Municipalizzate (Italien) 629

National ordning vedrørende selvdøde dyr 
(selvdøde fisk) (Det Forenede Kongerige) 601

National støtteordning for ugunstigt stillede 
områder (Finland) 584

Nazairdis (nu Distribution Casino France) 662

Neorion skibsværft (Grækenland) EUT C 230, 20.9.2005 466

NESTA (Det Forenede Kongerige) 532

Olympic Airways (Grækenland) 619

Omstruktureringsplaner for kulsektoren 
(Tyskland, Ungarn og Polen) 603

Oprettelse af Banque Postale (Frankrig) 578
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Oversvømmelser i sommeren 2005 (Østrig og 
Tyskland) 573

Overvågning af Alstom (Frankrig) 442

Planer for salgsfremme (Frankrig) 587

Public service-tv-stationers rolle og finansiering 
(Tyskland, Irland og Nederlandene) 491

Reform af det italienske erhvervsuddannelsessy-
stem (Italien) 546

Reform af det nederlandske sygeforsikringssystem 
(Nederlandene) 575

Reservefond fritaget for skat (Grækenland) 557

Ryanair (Belgien) 616

SABIC (Nederlandene) EUT C 176, 16.7.2005 501

Shetland Sea Fish Limited (Det Forenede 
Kongerige) 600

Skattefordele for investeringsvirksomheder, der er 
specialiseret i investering i små virksomheder 
(Italien)

560

Skattefritagne 1929-holdingselskaber (Luxem-
bourg) 564

Skattelettelser i forbindelse med overtagelse af 
kriseramte industrivirksomheder (Frankrig) 570

Skattelettelser til fordel for nyligt børsnoterede 
selskaber (Italien) 562

Skibsfinansieringsgarantiordning (Italien) 469

Skibsfinansieringsgarantiordning (Nederlandene) EUT C 228, 17.9.2005 469

Slæbebåd — Bangladesh (Spanien) EUT C 162, 2.7.2005 467

Sniace mod Kommissionen 646

Solidaritetsfond i tilfælde af dårlige vejrforhold 
(Italien) 591

Solvay Rosignano (Italien) EUT C 176, 16.7.2005 537

Stocznia Gdynia (Polen) EUT C 220, 8.9.2005 471

Stocznia Szczecinska (Polen) EUT C 222, 9.9.2005 471

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 636

Støtte til bananproducentgrupper (Frankrig) 589

Støtte til beskyttelse af husdyrbestande, der 
angribes af rovdyr (Toscana, Italien) 590

Støtte til finansiering af nye kombitransportsyste-
mer (Tyskland) 609

Støtte til kombitransport i den vallonske region og 
Støtte til kombitransport (Belgien) 608
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Støtte til udvikling af logistikkæder og opgrade-
ring af intermodalitet (Italien) 610

Støtte til Vietnam — skibsbygning (Nederlandene) 467

Støtteordning for omstilling af European Train 
Control System (ETCS) til lokomotiver på godstog 
(Nederlandene)

606

SVZ Schwarze Pumpe GmbH (Tyskland) 439

Technologicentre (Tyskland) EUT L 295, 11.11.2005 522

Tessenderlo Italia (Italien) EUT C 223, 10.9.2005 537

Thüringen Porzellan, Kahla (Tyskland) 630

Udviklingsbistand til Ghana-slæbebåde 
(Nederlandene) EUT C 100, 26.4.2005 467

Volvo Trucks (Sverige) EUT C 230, 20.9.2005 538

VPFM (Den Tjekkiske Republik) EUT C 176, 16.7.2005 477

Ændring af det græske regionalstøttekort 513

Ændring af det regionale støttekort i Finland 
2000-2006 EUT C 223, 10.9.2005 513

Åben bredbåndsinfrastruktur i Limousin 
(Frankrig) 479

Årlige støtteudbetalinger til kulindustrien 
(Tyskland, Ungarn, Polen og Slovakiet) 604
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